
Názov organizácie:
Ulica:
Mesto:
PSČ:

 

 Cena silovej elektriny (bez DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov) v €/MWh:

0,00 €

Za budúceho odberateľa:

.......................................................

BCF ENERGY, s. r. o.

Zvolenská cesta 14, 974 05  Banská Bystrica IČO: 51 966 255, IČ DPH: SK 2120850314

Tel.: 048/418 03 96 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

e-mail: info@bcf.sk, www.bcf.sk IBAN: SK24 0900 0000 0051 5727 4328

x

Poruchy, vrátane prerušenia dodávky elektriny, nahlasuje odberateľ priamo u prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Meranie spotreby a podklady pre účely fakturácie poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Dobu platnosti vysokého a nízkeho tarifu stanovuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Verejné osvetlenie

x

54

Celková cena elektriny obsahuje okrem silovej elektriny aj cenu distribučných služieb. Tieto schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) a je rovnaká

a záväzná pre všetkých dodávateľov silovej elektriny, t. j. v súvislosti s cenou distribučných služieb nikdy nemôže vzniknúť rozdiel medzi jednotivými dodávateľmi.

Vzhľadom na to, že spomínané ceny schvaľuje pre nasledujúci kalendárny rok ÚRSO až koncom novembra, nie sú súčasťou tejto ponuky. Ceny za dodávku distribučných

služieb budú fakturované v zmysle platného cenníka príslušného prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb uzatvorená v zmysle

ustanovení nariadenia vlády SR č. 24/2013 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení

neskorších predpisov (Obchodný zákonník) /ďalej len "zmluva"/.

Cena je platná po dobu účinnosti Zmluvy o dodávke elektriny.

x

x

Vysoká tarifa (VT) Nízka tarifa (NT)

x
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54

Dvojtarifná sadzba/kúrenie x

Príloha č. 1  k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie 

elektriny a súvisiacich sieťových služieb

Ruská Nová Ves č. 168
Prešov
080 05

x54

x

Dvojtarifná sadzba

Obec Ruská Nová Ves

V  .............................................   Dňa  .......................................   

Jednotarifná sadzba

Verejné osvetlenie

Mesačná platba za jedno odberné miesto (€/mesiac):

Ďalšie zmluvné podmienky:

Deň začatia dodávky je: 1.1.2020

Zmeny v podmienkach dodávky elektriny a reklamácie vyúčtovania dodávky nahlasuje odberateľ u dodávateľa elektriny, t. j. BCF Energy s. r. o. na tel. čísle: 048/418 03

96 alebo na info@bcf.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte naše obchodné oddelenie na 048/ 418 03 96 alebo na info@bcf.sk


