
 

 

Poplatek za vystavení Upomínky - upozornění na odpojení

 

 

                                      605 Kč                                       500 Kč 

POPLATKY

CENÍK poplatků a doplnkových služeb společnosti RIGHT POWER, a.s. Platnost od 1. 1. 2022

Cena bez DPH 1)

** Tyto náklady jsou účtovány v případě přerušení dodávky elektřiny z důvodu neoprávněného odběru bez znovupřipojení.

1) Aktuální sazba DPH je 21 %; cena bez DPH je informativní a může být změněna v případě změny sazby DPH.

2)Tyto služby mohou být vyúčtovány samostatnou fakturou, v upomínce či výzvě k úhradě, popř. spolu s fakturou při vyúčtování dodávky elektřiny, případně 
bezprostředně při poskytnutí služby nebo zahrnuty do rámce dohody o splátkách dluhu. 

Poznámka: Na základě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, souvisejících platných obchodních podmínek sdružených služeb
dodávky a případného zprostředkovatelského závazku mezi Obchodníkem a Zákazníkem, týkajícího se smlouvy o připojení, je Zákazník povinen
uhradit náklady vzniklé Obchodníkovi v souvislosti s poskytnutím služeb Provozovatele distribuční soustavy (dále jen „PDS“) spojených se zahájením,
přerušením, obnovením nebo ukončením dodávky/distribuce elektřiny, přezkoušením měřicího zařízení, mimořádným odečtem (včetně
zastavených úkonů a marných výjezdů), mimořádnou fakturací, se zasíláním výzev, upomínek a obdobných listin ke splnění povinností
Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy, a to ve výši odpovídající cenám uvedeným v aktuálním ceníku PDS (zpravidla zveřejňovaném na jeho
webových stránkách) v distribuční zóně, do níž náleží odběrné místo Zákazníka. Takové ceníky dostupné na webových stránkách PDS.

Cena s DPH 21 %
Poplatek za vystavení Upomínky I.

Poplatek za vystavení Upomínky - Výzva k zaplacení a Oznámení o odpojení

                                            - Kč 
Poplatek za vystavení Upomínky II. - Výzva k zaplacení                                       500 Kč                                       605 Kč 

Vystavení duplikátu smlouvy
Vystavení mimořádné faktury
Vystavení splátkového kalendáře (domácnosti)
Vystavení splátkového kalendáře (firmy)
Vystavení potvrzení o bezdlužnosti

Poplatek za znovupřipojení - elektřina*
Náklady spojené se znovupřipojením - elektřina
Náklady na zastavení požadavku na odpojení - elektřina
Náklady spojené s přerušením dodávky elektřiny**

Poplatek za znovupřipojení - plyn*

                                      252 Kč                                       305 Kč 
                                      121 Kč 

v poznámke

                                      150 Kč 
                                      300 Kč 
                                         85 Kč 

                                      100 Kč 
                                      124 Kč 
                                      248 Kč 
                                         70 Kč 

 v poznámke 

* Výše poplatku je stanovena Vyhláškou o podmínkách připojení k elektrizační soustavě - Sbírka zákonů č. 81/2010 a platí pro distribuční území ČEZ, E.ON, PRE.

Náklady spojené se znovupřipojením - plyn
Náklady na zastavení požadavku na odpojení - plyn
Náklady spojené s přerušením dodávky plyn**


