Yello Standard 2019_02.
Co ovlivníte výběrem dobré energie
od Yello?

Až 60 % z ceny za elektřinu na Vašem
vyúčtování neovlivníte.

Dodavatel stanovuje cenu
za dodávku elektřiny:
- cenu silové elektřiny
za kilowatthodinu (kWh)

Jedná se například o:
Cenu za distribuci elektřiny, cenu na podporu elektřiny
z obnovitelných zdrojů, cenu za systémové služby
a za činnost operátora trhu a daň z elektřiny.

vysoký
tarif
nízký
tarif

Ceny těchto souvisejících služeb stanoví Energetický
regulační úřad a stát určuje výši DPH a daň z elektřiny.
Ceny souvisejících služeb a daně jsou stejně vysoké pro
každého zákazníka bez ohledu na jeho dodavatele.

- stálý měsíční poplatek
za odběrné místo

Ceník za dodávku elektřiny pro domácnosti.
s DPH

1,490 Kč/kWh

1,803 Kč/kWh

1,490 Kč/kWh

1,803 Kč/kWh

s PDF

69,00 Kč/měsíc

83,49 Kč/měsíc

papír

79,00 Kč/měsíc

95,59 Kč/měsíc

bez DPH

s DPH

1,590 Kč/kWh

1,924 Kč/kWh

1,290 Kč/kWh

1,561 Kč/kWh

s PDF

69,00 Kč/měsíc

83,49 Kč/měsíc

papír

79,00 Kč/měsíc

95,59 Kč/měsíc

bez DPH

s DPH

1,790 Kč/kWh

2,166 Kč/kWh

1,490 Kč/kWh

1,803 Kč/kWh

s PDF

69,00 Kč/měsíc

83,49 Kč/měsíc

papír

79,00 Kč/měsíc

95,59 Kč/měsíc

Yello Single.
Jedna sazba pro denní
i noční proud.
Single je vhodný pro všechny
distribuční sazby.

Yello Double (a).
Používáte akumulačky
a/nebo bojler a trváte
na nočním proudu.
Jen pro sazby D25d až D27d.

Yello Double (b).
Používáte akumulačky a/nebo bojler
a trváte na nočním proudu.
Pro zbylé dvoutarifové sazby,
v případě, že nechcete Yello Single.

Ceny jsou uvedeny bez daně z elektřiny, jejíž výše ke dni vydání ceníku je 28,30 Kč/MWh.
U papírového vyúčtování je navýšena cena stálého měsíčního platu o 10 Kč bez DPH. Zákazník dále uhradí
regulovanou cenu za související službu v elektroenergetice ve výši dle účinného cenového rozhodnutí ERÚ.
Ceník je platný od 8. 4. 2019.

Zákaznická linka 267 056 704
www.yello.cz | yello@yello.cz
Yello Energy od Pražské energetiky.
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