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

Díky spolupráci s významnou českou elektrárnou
Vám umí MND nabídnout i elektřinu.

Vyplňte online formulář
Připravte si svoji fakturu nebo smlouvu

Výhodně

a jděte na www.mnd.cz

Proud Vám nabízíme výhodně díky přímé
spolupráci s českou elektrárnou.

Pošlete nám kopii smlouvy a faktury
od stávajícího dodavatele
Oskenujte nebo nafoťte svoji fakturu popřípadě

Bez závazků

smlouvu a zašlete nám ji na objednavka@mnd.cz

Proud Vám nabízíme se smlouvou na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Jednoduše
Proud Vám nabízíme s jedním typem smlouvy
a s přehledným ceníkem.

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

8:00 – 17:00

Pá

8:00 – 15:00

Vinohradská 1511/230
100 00 Praha 10
Po–Pá

9:00 – 18:00

Proudu

Z čeho se skládá cena?
Obchodní část
40 % z celkové ceny

Regulovaná část
60 % z celkové ceny

V rámci obchodní ceny platíte za reálnou spotřebu v Kč za MWh,
ve které rozlišujeme vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT).
K této ceně se připojuje i měsíční poplatek v Kč za měsíc,
který pokrývá zákaznický servis. Tuto část ceny stanovuje
společnost MND.

V rámci regulované části platíte za distribuované množství
elektřiny, měsíční platbu za rezervovaný příkon, ostatní služby
a daně. Tyto ceny stanovuje Energetický regulační úřad.
Jsou u každého obchodníka stejné.

Složení obchodní ceny		

Jednotky

Složení obchodní ceny		

Cena za odebranou elektřinu - vysoký tarif (VT)		

Kč/MWh

Distribuční sazba

Kč/MWh

Cena za odebranou elektřinu - nízký tarif (NT)		

Kč/MWh

Měsíční platba za rezervovaný příkon

Kč/měsíc

Měsíční platba		

Kč/měsíc

Ostatní služby a daně

Kč/MWh

Zdroj: www.mnd.cz

Proud

z české elektrárny

+

Distribuce

Detail obchodních
a regulovaných cen
naleznete v příloze
našeho ceníku

Jednotky

= Celková cena

