Jak doma ušetřit za elektřinu? Počítejte s námi.
Až 60 % z ceny za elektřinu na Vašem
vyúčtování neovlivníte:
- cenu za distribuci elektřiny
- ostatní služby a příspěvek na obnovitelné zdroje
- měsíční plat za příkon podle hlavního jističe
- daň z elektřiny
- DPH
Ceny a poplatky stanoví Energetický regulační úřad
a stát určuje výši DPH. Poplatky jsou stejně vysoké
pro každého plátce, bez ohledu na dodavatele.

Zbytek ceny naštěstí ovlivnit můžete!
Záleží na tom, jakého dodavatele
si vyberete.
Dodavatel stanovuje:
- cenu silové elektřiny za kilowatthodinu (kWh)
- stálý měsíční poplatek za odběrné místo
Ceny jsou uvedeny za kilowatthodinu (kWh) silové elektřiny.

Přejděte k výhodnějšímu dodavateli.
www.yello.cz nebo 840 555 777

Yello Single

Yello Double A

Yello Double B

Jedna sazba pro denní
i noční proud.

Používáte akumulačky a/nebo
bojler a preferujete noční proud.

Používáte přímotop, hybridní
vytápění nebo tepelné čerpadlo
a preferujete noční proud.

Vlastnosti tarifu:

Vlastnosti tarifu:

Vlastnosti tarifu:

pro všechny distribuční sazby

pro distribuční sazbu D25d, D26d

smlouva na dobu neurčitou

smlouva na dobu neurčitou

pro distribuční sazbu
D35d, D45d, D55d, D56d

elektronická faktura zdarma
nebo papírová faktura za 10 Kč

elektronická faktura zdarma
nebo papírová faktura za 10 Kč

žádné aktivační
a deaktivační poplatky

žádné aktivační
a deaktivační poplatky

samoobslužný portál Moje yello

samoobslužný portál Moje yello

vysoký tarif
1,160 bez DPH |

vysoký tarif
1,470 bez DPH | 1,778 s DPH

vysoký tarif
1,380 bez DPH | 1,669 s DPH

nízký tarif
0,850 bez DPH |

nízký tarif
1,160 bez DPH | 1,403 s DPH

1,403 s DPH

nízký tarif

1,160 bez DPH | 1,403 s DPH
měsíčně

40,00 bez DPH | 48,40 s DPH

měsíčně

1,028 s DPH

40,00 bez DPH | 48,40 s DPH

smlouva na dobu neurčitou
elektronická faktura zdarma,
nebo papírová faktura za 10 Kč
žádné aktivační
a deaktivační poplatky
samoobslužný portál Moje yello

měsíčně
40,00 bez DPH | 48,40 s DPH

Ceník je platný od 1. 1. 2014

