Ceník rozšířených služeb a výkonů
účinný od 1.1. 2018

Obchodník: Avia Energo, s.r.o. , Praha, Letňany, Beranových 140, PSČ 199 03, IČ: 24694550, DIČ: CZ24694550

Upomínky

cena bez DPH

cena včetně DPH

Zaslání 1. upomínky

Zdarma

Zdarma

Zaslání 2. upomínky

165 Kč

200 Kč

Zaslání 3. upomínky a vygenerování požadavku na odpojení

165 Kč

200 Kč

cena bez DPH

cena včetně DPH

poplatek za přerušení dodávky z důvodu
neplacení/neoprávněného odběru
+ náklady spojené s přerušením dodávky

991 Kč

1 200 Kč

poplatek za opětovné připojení
+ náklady s opětovným připojením dodávky

991 Kč

1 200 Kč

náklady na marný výjezd

578 Kč

700 Kč

poplatek za přerušení dodávky z důvodu neplacení/
neoprávněného odběru
+ náklady spojené s přerušením dodávky

1 983 Kč

2 400 Kč

poplatek za opětovné připojení
+ náklady s opětovným připojením dodávky

1 983 Kč

2 400 Kč

náklady na marný výjezd

578 Kč

700 Kč

Přerušení a obnovení dodávky

Hladina NN elektřiny a maloodběr zemního plynu

Hladina VN a VVN elektřiny, středoodběr a velkoodběr plynu

Předčasné ukončení smlouvy

cena bez DPH

cena včetně DPH

Poplatek za předčasné ukončení smlouvy na dobu neurčitou v kategorii domácnost

10 000 Kč

12 100 Kč

Poplatek za předčasné ukončení smlouvy na dobu neurčitou v kategorii podnikatel

10 000 Kč

12 100 Kč

Poplatek za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou v kategorii domácnost

15 000 Kč

18 150 Kč

Poplatek za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou v kategorii podnikatel

15 000 Kč

18 150 Kč

cena bez DPH

cena včetně DPH

Zdarma

Zdarma

Poplatek za mimořádné vyúčtování elektřiny realizované na základě požadavku zákazníka

82 Kč

100 Kč

Poplatek za mimořádné vyúčtování plynu realizované na základě požadavku zákazníka

82 Kč

100 Kč

Opravné vyúčtování elektřiny /plynu z důvodu chybně zadaného
samoodečtu nebo z důvodu chybně vyplněné Žádosti nebo Smlouvy zákazníkem

82 Kč

Poplatek za uzavření splátkového kalendáře

82 Kč

100 Kč

Měsíční vyúčtování na základě samoodečtu zadaného zákazníkem

82 Kč

100 Kč

Ostatní poplatky
Poplatek za řádné vyúčtování dle smlouvy

Vysvětlivky
* NN = nízké napětí (od 50 V do 1 kV), VN = vysoké napětí (1 - 52 kV), VVN = velmi vysoké napětí (52 - 300 kV)
* maloodběr = zákazníci s odběrem do 630 MWh/rok, středoodběr a velkoodběr plynu = zákazníci s odběrem nad 630 MWh/rok

82 Kč

100 Kč

