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Změny ceníků zemního plynu

Optimum Energy
STANDARD 2015 - ceník na dobu určitou

Optimum Energy zveřejnil ceník na rok 2015 , došlo ke změnám cen. (07.10.2014)

•
•
•
•

Došlo ke zlevnění ceny komodity od odběru nad 1890 kWh o 20 až 40 Kč/MWh.
Zvýšila se cena u odběru nad 63 MWh o 41 Kč/MWh.
Změnil se způsob výpočtu měsíčního platu u spotřeby vyšší než 63MWh, nově se počítá s měsíčním
paušálem 100 Kč.
Zvýšil se měsíční paušál z 90 na 100 Kč.
ID ceníku: 672

Optimum Energy
VIP 2015 - ceník na dobu určitou

Optimum Energy zveřejnil ceník na rok 2015 , došlo ke změnám cen. (07.10.2014)

•
•
•

Došlo ke zlevnění ceny komodity od odběru nad 1890 kWh o 14 až 30 Kč/MWh.
Zvýšila se cena u odběru nad 63 MWh o 55 Kč/MWh.
Změnil se způsob výpočtu měsíčního platu u spotřeby vyšší než 63MWh, nově se počítá s měsíčním
paušálem 90 Kč.
ID ceníku: 673

Změny ceníků elektrické energie pro domácnosti

Pražská plynárenská
Produkt Sleva 4% - ceník na dobu určitou

Pražská plynárenská u produktu Sleva 4% (elektřina) nepatrně změnila ceny (08.10.2014)

•

V tarifní sazbě D01d a D02d a distribuční oblasti (PRE) Praha se zvýšila cena komodity o 0,70
Kč/MWh.Pravděpodobně se jedná o upřesnění výsledku výpočtu slevy ze základní ceny.
ID ceníku: 641

Optimum Energy
STANDARD 2015 - ceník na dobu určitou

Optimum Energy zveřejnil jako první ceníky na rok 2015 , přináší nižší ceny (07.10.2014)

•

Dodavatel snížil ceny v rozmezí přibližně 50 až 150 Kć/MWh u vysokého i nízkého tarifu. Výjimkou jsou
jen distribuční sazby D25,26d, kde u vysokého tarifu došlo ke zvýšení ceny o 2 Kč/MWh.
ID ceníku: 642

Lumen Energy
HOME - ceník na dobu neurčitou

Společnost Lumen se i na svých webových stránkách prezentuje jako součást společnosti E.ON
(06.10.2014)

•

V kalkulátoru bude pravděpodobně do konce roku veden samostatně, protože má zatím svoje ceníky.
ID ceníku: 430

Změny ceníků elektrické energie pro firmy

RWE Energie
Elektřina Relax + E (smlouva od 10.10.2014 NOVÉ) - ceník na dobu určitou

Nová produktová řada RWE pro firmy (konzolidační) Relax + E (08.10.2014)

•
•

Produktová řada je určena pro stávající zákazníky RWE, kteří dříve měli následující produktové řady:
RWE elektřina Standard, RWE elektřina Garant 2011, RWE elektřina Fair 2013, RWE elektřina Stabil
2012, RWE elektřina SuperStabil 2013, RWE elektřina Start 2012 nebo RWE elektřina Start 2013.
ID ceníku: 430

Optimum Energy
STANDARD 2015 - ceník na dobu určitou

Optimum Energy jako první zveřejnil ceny na rok 2015 (07.10.2014)

•

Společnost nabízí nižší ceny v průměru o 100 Kč/MWh ve srovnání s rokem 2014 ve všech tarifních
sazbách.
ID ceníku: 431

Optimum Energy
VIP 2015 - ceník na dobu určitou

Optimum Energy zveřejnil ceník produktové řady VIP 2015, snižil ceny. (07.10.2014)

•

Došlo ke snížení cen ve všech tarifních sazbách v rozmezí 20 až 120 Kč/MWh.
ID ceníku: 432

Pražská energetika
AKTIV + FAVORIT 2 (smlouva říjen až listopad 2014) - ceník na dobu určitou

Drobné úpravy cen produktové řady PRE (Pražská energetika a.s.) Aktiv+Favorit 2 (06.10.2014)

•
•

Tato produktová řada, podobně jako produktové řady RWE, se vyznačuje změnou nabízené ceny každý
měsíc, s tím, že je fixována na dva roky.
Jedná se o snížení i zvýšení ceny v řádu několika korun na MWh. Ceny silové elektřiny se nepatrně
změnily oběma směry.
ID ceníku: 428

Pražská energetika
AKTIV + FAVORIT3 (smlouva říjen až listopad 2014) - ceník na dobu určitou

Nepatrná změna cen produktové řady. PRE Aktiv + Favorit 3 (06.10.2014)

•

Nepatrné, většinou, snížení ceny v řádu korun.
ID ceníku: 429

Pro analýzu dat Vám nabízíme také specialní rozhraní.
http://kalkulator.tzb-info.cz/cz/informace-o-zmenach-ceniku-energii?email=test

