Ceník smluvních pokut
č. E_04/2015
Tento ceník je nedílnou součástí Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo Smlouvy o dodávce silové elektřiny (dále jen
„smlouva“) uzavřené mezi zákazníkem a Pražskou energetikou, a. s.

Kategorie zákazníků:
a)

zákazník kategorie C – zákazník, který není zákazníkem kategorie D,

b)

zákazník kategorie D – fyzická osoba, jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně
a která odebírá elektřinu k uspokojování své osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů své domácnosti;
za zákazníka kategorie D se považuje i fyzická nebo právnická osoba v rozsahu odběru elektřiny pouze pro potřeby správy a provozu
společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů.

Smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy
Pro zákazníky kategorie D: Výše smluvní pokuty je složena z ﬁxní částky ve výši 4.500 Kč za každý jednotlivý případ a z ﬂexibilní částky
ve výši 200 Kč za každý kalendářní měsíc (i za nedokončený) od předčasného ukončení smlouvy do řádně sjednané doby trvání smlouvy.
Pro zákazníky kategorie C: Výše smluvní pokuty je složena z ﬁxní částky ve výši uvedené dle jednotlivé distribuční sazby v tabulce
níže za každý jednotlivý případ a z ﬂexibilní částky ve výši 350 Kč za každý kalendářní měsíc (i za nedokončený) od předčasného
ukončení smlouvy do řádně sjednané doby trvání smlouvy.

Distribuční sazba

Fixní částka

C01d
C02d
C03d
C25d
C26d
C27d
C35d
C45d
C46d
C55d
C56d
C62d

4 000 Kč
6 500 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč

Tento ceník smluvních pokut je účinný od 1. 4. 2017.
Uvedené částky jsou vč. DPH ve výši 21%.

Zákaznická linka PRE (informace, služby, kontakty)
Provozní doba: Po–Pá 7.00–20.00 (20.00–7.00 záznamník)
Tel.: 800 550 055, e-mail: pre@pre.cz
Zákaznické centrum PRE
Provozní doba: Po–Čt 9.00–18.00, Pá 9.00–12.00
Praha 1, Jungmannova 31 (palác Adria); Praha 4, Vladimírova 18
www.pre.cz

