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Pražská energetika, a. s., je držitelem certifikátů systému řízení jakosti dle normy  
ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního managementu dle normy  
ČSN EN ISO 14001 a ocenění Bezpečný podnik.

Další podrobnosti naleznete  
na www.energieodpre.cz

840 550 055

Neplatím paušál a cenu 
energie mám pod kontrolou

AKTIV 
FIX

Zafixujte si cenu  
stálého platu 
Ceník AKTIV FIX platný od 1. 1. 2013



VAŠE VÝHODY

• Garance pevné ceny měsíčního platu  
za odběrné místo na dobu až tří let.

• U dvouleté varianty je garantovaná pevná cena stálého 
měsíčního platu 69,- Kč, u tříleté varianty 59,- Kč  
za odběrné místo.

•  Cena všech ostatních položek za elektřinu  
je stejná jako u základních produktů řady AKTIV.

 
JAK SI AKTIV FIX POŘÍDIT?

• Produkt AKTIV FIX lze sjednat osobně 
v kterékoliv pobočce Zákaznického centra PRE.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

• Produkty řady AKTIV FIX je možné sjednat pro odběrná 
místa, u kterých není platná smlouva na dobu určitou, 
vyjma produktové řady AKTIV.

• Platnost produktu končí vždy k 31. 12. příslušného 
kalendářního roku určeného délkou smlouvy  
(2-letá nebo 3-letá varianta).

• Produkt můžete využít pro jednotarifové i dvoutarifové 
odběry s distribučními sazbami C01d, C02d, C03d, 
C25d, C26d, C27d, C35d, C45d, C55d a C56d.

• AKTIV FIX mohou využít podnikatelé v celé České republice.

KLASIK 24
(C01d, C02d, C03d)

AKU 8 
(C25d, C26d, C27d)

KOMBI 16
(C35d)

PŘÍMOTOP 20
(C45d)

TČ 22
(C55d, C56d)

Cena silové elektřiny 
ve vysokém tarifu

Kč/kWh 1,687               1,798               1,815               1,824                          1,753

Cena silové elektřiny  
v nízkém tarifu

Kč/kWh  - 1,202  1,416 1,614 1,509

Měsíční plat za odběrné místo  
ve variantě produktu na dva roky

Kč/měsíc 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00

Měsíční plat za odběrné místo ve 
variantě produktu na tři roky

Kč/měsíc 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00

Ceník je platný pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013.
Ceny jsou uvedené bez DPH a bez daně z elektřiny.  
Regulované ceny za distribuci jsou každoročně stanoveny Energetickým regulačním úřadem a je nutné je připočíst k ceně silové elektřiny.
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