
ZEMNÍ PLYN

CENÍK SLUŽEB

Platnost ceníku od 13. 10. 2021. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

1. Smluvní pokuta za porušení smluvních podmínek

2. Zaslání řádného vyúčtování a daňového dokladu poštou

3. Zaslání řádného vyúčtování a daňového dokladu e-mailem.

Elektronický doklad má stejnou platnost jako papírová forma.

4. Zaslání kopie řádného vyúčtování a daňového dokladu poštou.

Na základě vaší písemné žádosti, např. e-mailem.

5. Zaslání kopie smlouvy. Na základě vaší písemné žádosti, např. e-mailem.

6. Mimořádné vyúčtování na základě samoodečtu zaslané poštou. Mimořádné vyúčtování

Vám rádi připravíme na základě Vaší písemné žádosti a Vašeho samoodečtu stavu plynoměru.

7. Mimořádné vyúčtování na základě samoodečtu zaslané e-mailem. Mimořádné vyúčtování

Vám rádi připravíme na základě Vaší písemné žádosti a Vašeho samoodečtu stavu plynoměru.

8. Mimořádné vyúčtování s odečtem provedeným distribuční společností zaslané e-mailem

9. Mimořádné vyúčtování s odečtem provedeným distribuční společností zaslané poštou

10. Poplatek za zaslání první upomínky e-mailem

11. Poplatek za zaslání první upomínky poštou

12. Poplatek za zaslání druhé a další  upomínky, výzvy před odpojením

nebo přerušením dodávek (vždy poštou)

13. SMS upomínka

14. Poplatek za sestavení a schválení splátkového kalendáře

15. Poplatek za odpojení a znovupřipojení

16. Poplatek za marný výjezd pracovníka PDS

17. Poplatek za neoprávněnou reklamaci (přezkoušení) plynoměru

18. Neoprávněný zásah do měřidla zákazníkem

19. Neoprávněný odběr – škoda a ušlý zisk

20. Neposkytnutí součinnosti při změně dodavatele

21. Předčasné ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky plynu na dobu určitou

ze strany zákazníka nebo v případě přerušení dodávek z důvodu porušení smlouvy

22. Neodebrání sjednaného množství v případě ukončení smlouvy o sdružených službách

dodávky plynu na dobu určitou ze strany zákazníka

23. Poplatek za vrácení přeplatku formou poštovní poukázky

1000,- Kč

40,- Kč

zdarma

50,- Kč

100,- Kč

140,- Kč

100,- Kč

250,- Kč

290,- Kč

zdarma

100,- Kč

200,- Kč

zdarma

100,- Kč

Dle Řádu

nebo Ceníku

příslušného PDS

1000,- Kč

1000,- Kč/ hMW

1000,- Kč

100,- Kč

4000,- Kč

2190,- Kč/ hMW

ZEMNÍ PLYN
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