
775 937,75 150 181,50 538,96 652,14 72,58 87,82 2,44 2,95 1 316,40 1 592,84 222,58 269,32

755 913,55 110 133,10 358,53 433,82 100,80 121,97 2,44 2,95 1 115,97 1 350,32 210,80 255,07

755 913,55 110 133,10 325,46 393,81 120,84 146,22 2,44 2,95 1 082,90 1 310,31 230,84 279,32

755 913,55 110 133,10 301,64 364,98 149,03 180,33 2,44 2,95 1 059,08 1 281,49 259,03 313,43

745 901,45 110 133,10 275,62 333,50 200,58 242,70 2,44 2,95 1 023,06 1 237,90 310,58 375,80

745 901,45 110 133,10 243,05 294,09 317,99 384,77 2,44 2,95 990,49 1 198,49 427,99 517,87

745 901,45 70 000 84 700,00 175,88 212,81 155 468,33 188 116,68 2,44 2,95 923,32 1 117,22 225 468,33 272 816,68

Podmínky produktové řady "CARBOUNION STANDARD" Postup při výpočtu celkové roční platby za plyn

• Využití produktové řady „CARBOUNION STANDARD“ je u odběratelů z řad domácností umožněno pro smlouvy uzavírané na dobu 1. Cena za odebraný plyn * Roční spotřeba v MWh

neurčitou. 2. Pevná roční cena za kapacitu * Roční rezervovaná kapacita

• Odběratel a CB se mohou dohodnout na jiných podmínkách dodávky. Celková roční platba plynu = 1. + 2.

• Neúčtujeme žádné aktivační či deaktivační poplatky. • Pro přiřazení jednotkových cen uvedených v tabulce do vyúčtování spotřeby plynu je rozhodující

spotřeba plynu v daném odběrném místě v MWh/rok.

Informace k ceníku

• Obchodní ceny jsou platné od 01. 03. 2021. Regulované ceny a sazby jsou platné od 01. 01. 2021. • Pro místo spotřeby s ročním odběrem nad 63 MWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny Mp kap

• Regulované ceny jsou stanoveny rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 8/2020. určí:

• Tučně uvedené ceny jsou bez DPH. Ostatní ceny jsou včetně DPH 21 %, pro lepší přehlednost jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa. MP kap  =    C kap  * RK , kde

• Informujeme Vás, že máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu

s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), C kap  - je cena za kapacitu dle tabulky

v aktuálním znění na adresewww.eru.cz. RK  - je denní rezervovaná pevná kapacita nebo denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném

• Odběrná místa kategorie domácnost jsou dle § 8 čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb. osvobozena od daně ze zemního plynu. místě  v m3, určená podle vzorce:

• MWh - megawatthodina, 1 MWh = 1 000 kWh, pro přepočet spotřeby plynu v m3 na kWh se použije přibližný převod 1 m3 = 10,62 kWh.

• Pro přiřazení jednotkových cen uvedených v tabulce do vyúčtování spotřeby plynu je rozhodující spotřeba plynu v daném odběrném místě

v MWh/rok. RS  - je roční odběr v daném místě spotřeby v m3

CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o. (CB)

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 61715

Sídlo: Václavské náměstí 846/1, 110 00, Praha - Nové Město, IČO: 25692917, DIČ: CZ25692917
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Číslo účtu: 117714453/0300, Licence na obchod s plynem č.: 241219595

MWh/rok

nad 63 do 630

Ceny plynu pro distribuční území EG.D, a.s.

nad 7,56 do 15

nad 15 do 25

nad 25 do 45

nad 45 do 63

Roční odběr v místě spotřeby

Kč/MWh Kč/tis. m3 Kč/MWh Kč/tis. m3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/tis. m3

Kč/měsíc

www.carbounion.czzakaznik@carbounion.czZákaznická linka 222 990 550
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Ceník dodávky plynu produktové řady "CARBOUNION STANDARD" pro DOMÁCNOSTI

nad 1,89 do 7,56

do 1,89

MWh/rok

Jednotková kapacitní složka ceny + 

Pevná roční cena za denní 

rezervovanou pevnou distribuční 

kapacitu

Obchodní složka - Platba za dodávku plynu Platba za distribuci plynu a ostatní regulované služby Celková konečná cena

Cena za odebraný plyn
Jednotková kapacitní složka 

ceny
Pevná cena za odebraný plyn

Pevná roční cena za denní 

rezervovanou pevnou distribuční 

kapacitu

Cena za činnost OTE Cena za odebraný plyn

Stálý měsíční poplatek + Stálý měsíční 

plat za přistavenou kapacitu

Kč/MWh

Celková konečná cena

Roční odběr v místě spotřeby

Kč/měsíc

Obchodní složka - Platba za dodávku plynu

Cena za činnost OTE

Kč/MWh

Platba za distribuci plynu a ostatné regulované služby

Cena za odebraný plynCena za odebraný plyn

Kč/MWh

Stálý měsíční poplatek

Kč/měsíc

Pevná cena za odebraný plyn

Kč/MWh

Stálý měsíční plat za 

přistavenou kapacitu

http://www.eru.cz./
http://www.carbounion.cz/

