
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. (CBK) - společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 158208 

Sídlo: Václavské náměstí 846/1, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, IČ: 28989481, DIČ: CZ28989481, 

Licence na obchod s plynem č.: 241219818, Licence na obchod s elektřinou č.: 140911675 

Zákaznická linka: 222 990 550, E-mail: zakaznlk@carbounlon.cz, Web: www.carbounlon.cz 

CENÍK DODÁVKY ELEKTŘINY PRO PODNIKATELE 

PRODUKTOVÉ ŘADY „CARBO STABILITA“ 

 

 

Motto „Nabízíme elektřinu nakoupenou od nezávislých českých výrobců za české ceny“ 

 
 

Nabídkou této produktové řady chce naše společnost poskytnout zákazníkům z řad podnikatelů velmi výhodnou cenu elektřiny 

proti tradičním dominantním dodavatelům spojenou s její dlouhodobou stabilitou.  

Tuto cenu elektřiny garantujeme ve stejné výši až do 31. 12. 2014. 

 
Produktová řada „CARBO STABILITA“ je nabízena za 

následujících podmínek:  
1. Dodávky elektřiny formou produktové řady „CARBO STABILITA“ 

platí pro odběrná místa na nízkém napětí. 

2. Příslušné odběrné místo (domácnost) musí mít sjednánu jednu z 

následujících distribučních sazeb: C01d, C02d, C03d, C25d, 

C26d, C35d, C45d, C55d, C56d nebo C62d. Tyto distribuční 

sazby musí být pro dané odběrné místo přiznány příslušným 

provozovatelem distribuční soustavy. 

3. Produktová řada „CARBO STABILITA“ je určena pouze novým 

zákazníkům za podmínky uzavření smlouvy na dobu minimálně 

12 měsíců.  

4. Po uplynutí garantovaného období ceny dle tohoto ceníku, se 

cena elektřiny na zbývající dobu trvání smluvního vztahu řídí 

podle ceníku „CARBO STABILITA STANDARD“, pokud se 

Odběratel a CBK nedohodnou na jiných podmínkách dodávky.  

5. Časové určení platnosti nízkého tarifu (NT) a vysokého tarifu (VT) 

u dvoutarifních produktů je určováno příslušným provozovatelem 

distribuční soustavy. 

 

6. Doba, po kterou musí minimálně trvat nízký tarif, stanoví ERÚ 

ve svém platném Cenovém rozhodnutí pro daný rok. Mimo 

dobu, po kterou platí nízký tarif, je elektřina účtována a měřena 

ve vysokém tarifu. 

7. Ceník silové elektřiny v daném produktu obsahuje cenu za 

megawatthodinu (MWh) s možným rozdělením na cenu 

vysokého a nízkého tarifu a stálý měsíční poplatek. 

8. Ceny dodávky elektřiny uvedené v tomto Ceníku zahrnují 

převzetí závazku odpovědnosti za odchylku dodavatelem. 

9. Ceny dodávky elektřiny jsou uvedeny v jednotlivých produktech 

v Kč/MWh, bez daně z elektřiny a bez DPH (v závorkách jsou 

uvedeny orientační ceny s DPH) Ceny elektřiny jsou uvedeny 

bez cen za distribuci a ostatních příslušných regulovaných 

složek, které jsou na každý rok stanoveny Cenovým 

rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a případně 

ostatních orgánů státní správy. Regulované ceny naleznete na 

stránkách Energetického regulačního úřadu www.eru.cz či 

uvádíme jejich přehled na www.carbounion.cz. 

10. Neúčtujeme žádné aktivační či deaktivační poplatky. 

  

CENÍK ELEKTŘINY PRO PODNIKATELE PRODUKTOVÉ ŘADY „CARBO STABILITA" PLATNÝ NA ROKY 2013 A 2014 

Distribuční sazba Název produktu 

Cena za odebranou elektřinu a služby 

VT (Kč/MWh) NT (Kč/MWh) 
Stálý měsíční poplatek 

v Kč/měsíc 

C01d, C02D, C03d Firma 24 1 540,- (1 863,- s DPH)   45,- (54,- s DPH) 

C25d, C26d Firma AKU 8 1 750,- (2 118,- s DPH) 1 060,- (1 283,- s DPH) 45,- (54,- s DPH) 

C35d Firma AKU 16 1 570,- (1 900,- s DPH) 1 450,- (1 755,- s DPH) 45,- (54,- s DPH) 

C45d Firma přímotop 1 660,- (2 009,- s DPH) 1 462,- (1 769,- s DPH) 45- (54,- s DPH) 

C55d, C56d Tepelné čerpadlo 1 570,- (1 900,- s DPH) 1 509,- (1 826,- s DPH) 45,- (54,- s DPH) 

C62d Veřejné osvětlení 1 140,- (1 379,- s DPH)     45,- (54,- s DPH) 

 
 
Podmínkou pro výběr příslušného produktu na dodávku elektřiny je přiznání odpovídající distribuční sazby provozovatelem distribuční soustavy. 
 

Tento ceník je platný pro dodávky elektřiny od 1. 1. 2013. 
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