
NEREGULOVANÝ CENNÍK 
DODÁVKY ELEKTRINY 2023
pre podnikateľov a organizácie s celkovou ročnou spotrebou nad 220 MWh

PLATNÝ:
od 1. 1. 2023

ŠTRUKTÚRA PRODUKTOV DODÁVKY ELEKTRINY

Názov produktu Charakteristika produktu*

Jednotarifné produkty

Aktiv Jednotarifný produkt

Dvojtarifné produkty

Klasik Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín, vhodný aj pre nabíjacie stanice

Aku Akumulačné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín)

Komfort Priamovýhrevné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín)

Špecifické produkty

Panoramik Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt)

Element Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia

*počet hodín nízkej tarify platí pre územie prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRINY 2023 PRE ZÁKAZNÍKOV S CELKOVOU ROČNOU SPOTREBOU NAD 220 MWh
Tento Cenník je určený pre odberateľov s  celkovou ročnou spotrebou elektriny nad 220 MWh, ktorí majú uzatvorenú  
so Stredoslovenskou energetikou, a. s. platnú a účinnú zmluvu o združenej dodávke elektriny (príp. zmluvu o dodávke elektriny)  
k 1. 1. 2023. V prípade nových zmlúv o dodávke elektriny, ktoré budú uzatvárané v priebehu roka 2023, si Stredoslovenská  
energetika, a. s. vyhradzuje právo na predloženie individuálnej cenovej ponuky na dodávku elektriny.

Názov produktu bez DPH s DPH

Jednotarifné produkty

Aktiv (EUR/MWh) 446,60 535,92

Dvojtarifné produkty

Klasik
VT (EUR/MWh) 460,20 552,24

NT (EUR/MWh) 360,10 432,12

Aku
VT (EUR/MWh) 460,20 552,24

NT (EUR/MWh) 360,10 432,12

Komfort
VT (EUR/MWh) 593,80 712,56

NT (EUR/MWh) 413,80 496,56

Špecifické produkty

Panoramik (EUR/MWh) 375,80 450,96

Element (EUR/mesiac/10 wattov/OM) 0,95 1,14

Ceny elektriny nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny, ostatné regulované poplatky, spotrebnú daň a odvod do 
Národného jadrového fondu.

DODÁVATEĽ ODBERATEĽ

Meno a funkcia: Meno a funkcia:

Dátum:
Dátum:

Podpis: Podpis:

Ceny v  tomto cenníku sú platné pre zákazníkov s  celkovou ročnou spotrebou elektriny nad 220 MWh (s výnimkou 
odberateľov elektriny v domácnosti), pričom celková ročná spotreba je súčtom spotrieb jednotlivých odberných miest 
(ďalej len „OM“) zákazníka.
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