
ceník obchodníka LDS |.P,P,E. s.r.o, - sazby za prodej el. energie pro rok 2015 - platí od oí.o1.2o15 do31.12.2015, vŠechny cenyjsou uváděny v KČ bez daní
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Poznámky a vysvětlivky

sazeb ]sou zve ejněny na internetu I To LDs = taíif obchodníka LDs I MWh = megawallhodina (1 ft/]Wh = 1 ooo kwh) 
|

Postup p i V počtu celkové íoční platby za elekt inu:

a = stálé platby =

12 x (p íslušn sloupéc 1 až 14 + sloupec í9)
b = platba za spot ebu elékt iny v Ťo LDs =

roční spot eba ftlwh v To LDs x (sloupce í5 + 16 + 17 + 18 + 20)

Ročni platba celkem =a + b

Regulované platby za souvisejici ostatní služby jsou stanoveny jako pevné, cenovlim rozhodnutím Energetického regulaČního Ú adu Č, 2l2o13 ze dne 27 .1 1 ,2o14-

Regulované platbyza distribucijsou tanovenyjako pevné, cenov m rozhodnutim Energetického regulačního uÍadué.3l2o14zedne27-11-2014.

cena silové elekt iny zťlstává po dobu platnosti kontraktu mezi l,P.P,E, s,r.o, a obchodníkem - dodavatelem silové elekt iny do 31 .12.201 4 beze změny.
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