Složení ceny
Moravské
naftové doly

Přejděte k nám
jednoduše

Jsme Moravské naftové doly, MND a.s. největší
těžební společnost ropy a plynu v České republice,
člen silné investiční skupiny KKCG. Od začátku roku
2014 nabízíme českým domácnostem zemní plyn.

Zavolejte zdarma naši infolinku
Připravte si svoji fakturu nebo smlouvu a zavolejte
nám na bezplatnou telefonní linku 800 400 500

Výhodně
Plyn Vám nabízíme přímo z první ruky
z naší těžby, bez prostředníků.

Vyplňte online formulář
Připravte si svoji fakturu nebo smlouvu
a jděte na www.plynzprvniruky.cz

S garancí dlouhodobé výhodnosti
Při odběru plynu nad 8 MWh za rok nenajdete
u 5 nejznámějších dodavatelů na trhu tj. RWE,
Pražská plynárenská, Bohemia Energy, E.ON,
ČEZ Prodej - srovnatelnou nabídku, která
by byla cenově výhodnější.

Bez závazků
Plyn Vám nabízíme se smlouvou na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Pošlete nám kopii smlouvy a faktury
od stávajícího dodavatele
Oskenujte nebo nafoťte svoji fakturu popřípadě
smlouvu a zašlete nám ji na objednavka@mnd.cz

Navštivte naši zákaznickou
kancelář na adrese:
Úprkova 807/6
695 01 Hodonín

Jednoduše

Po–Čt

8:00 – 17:00

Pá

8:00 – 15:00

Plyn Vám nabízíme s jedním typem smlouvy
a s přehledným ceníkem.

Vinohradská 1511/230
100 00 Praha 10

Přejít k nám je jednoduché

Po–Pá

9:00 – 18:00

Plynu z první ruky

Z čeho se skládá cena?
Obchodní část
70 % z celkové ceny

Regulovaná část
30 % z celkové ceny

V rámci obchodní ceny platíte za reálnou spotřebu plynu

V rámci regulované ceny platíte za distribuci, přepravu

Detail obchodních
a regulovaných cen
naleznete v příloze
našeho ceníku

v Kč za MWh a k této ceně se připojuje i měsíční poplatek
v Kč za měsíc. Ten pokrývá skladování a zákaznický servis.

Tyto ceny stanovuje Energetický regulační úřad.

Obchodní část ceny stanovuje MND.

Jsou u každého obchodníka stejné.

Cena za odebraný plyn

Kč/MWh

Pevná cena za odebraný plyn

Kč/MWh

Stálý měsíční poplatek

Kč/měsíc

Stálý měsíční poplatek

Kč/měsíc

Plyn z těžby

+

Distribuce

=

Celková cena

