Cennik
ważny od 01.01.2018
Stan: 20.12.2017
Opłaty sieciowe
Opłaty sieciowe dla klientów SLP w obszarze niskiego napięcia składają się z ceny roboczej i ceny zasadniczej.
Cena zasadnicza nie znajduje zastosowania w przypadku ogrzewania akumulacyjnego, pomp ciepła z możliwością przerwy w
pracy oraz rozliczeń ryczałtowych.
Cena robocza

5,26 ct/kWh

Cena robocza w przypadku ogrzewania akumulacyjnego

2,77 ct/kWh

Cena robocza dla pomp ciepła z możliwością przerwy w pracy

2,77 ct/kWh

Cena zasadnicza
48,00 €/a
Opłaty sieciowe dla klientów RLM zależą od obszaru napięcia lub transformacji, do którego podłączony jest każdy punkt poboru.
Czas użytkowania < 2 500 h/a
Zakres napięcia odbioru

Cena roczna według mocy

Cena robocza

Wysokie napięcie

19,31 €/kW*a

1,76 ct/kWh

Transformacja wysokie napięcie / średnie napięcie

21,29 €/kW*a

1,62 ct/kWh

Średnie napięcie

20,38 €/kW*a

2,42 ct/kWh

Transformacja średnie napięcie / niskie napięcie

14,69 €/kW*a

4,03 ct/kWh

Niskie napięcie

17,41 €/kW*a

4,10 ct/kWh

Cena roczna według mocy

Cena robocza

Wysokie napięcie

37,02 €/kW*a

1,05 ct/kWh

Transformacja wysokie napięcie / średnie napięcie

29,72 €/kW*a

1,28 ct/kWh

Średnie napięcie

42,32 €/kW*a

1,54 ct/kWh

Transformacja średnie napięcie / niskie napięcie

77,71 €/kW*a

1,51 ct/kWh

Niskie napięcie

41,31 €/kW*a

3,14 ct/kWh

Cena miesięczna według
mocy

Cena robocza

Wysokie napięcie

6,17 €/kW*Miesiąc

1,05 ct/kWh

Transformacja wysokie napięcie / średnie napięcie

4,95 €/kW* Miesiąc

1,28 ct/kWh

Czas użytkowania ≥ 2 500 h/a
Zakres napięcia odbioru

Zakres napięcia odbioru

Średnie napięcie
Transformacja średnie napięcie / niskie napięcie
Niskie napięcie
Moc bierna

7,05 €/kW* Miesiąc

1,54 ct/kWh

12,95 €/kW* Miesiąc

1,51 ct/kWh

6,88 €/kW* Miesiąc

3,14 ct/kWh

Jeżeli przeciętny współczynnik mocy nie osiąga średniej wartości indukcyjnej 0,9, wtedy miesięcznie 50% mocy czynnej,
przekraczającej moc bierną może zostać przeliczone według stawek za kilowatogodzinę mocy biernej (kvarh).
Cena mocy biernej

1,53 ct/kvarh

Cennik
Ważny od 01.01.2018
Stan: 20.12.2017
Obsługa punktu pomiarowego
Opłaty zależą od zakresu pomiaru napięcia i są naliczane za każdy licznik.
Opłaty za nowoczesne urządzenia pomiarowe i inteligentne systemy pomiarowe publikowane są osobno.
Licznik jednotaryfowy z odczytem rocznym

11,60 €/a

Licznik jednotaryfowy z odczytem półrocznym

28,60 €/a

Licznik jednotaryfowy z odczytem kwartalnym
Licznik jednotaryfowy z odczytem miesięcznym

62,60 €/a
198,60 €/a

Licznik dwutaryfowy z odczytem rocznym

46,31 €/a

Licznik dwutaryfowy z odczytem półrocznym

63,31 €/a

Licznik dwutaryfowy z odczytem kwartalnym

97,31 €/a

Licznik dwutaryfowy z odczytem miesięcznym

233,31 €/a

¼ h maks. licznik mocy z odczytem rocznym

60,54 €/a

¼ h maks. licznik mocy z odczytem półrocznym

77,54 €/a

¼ h maks. licznik mocy z odczytem kwartalnym

111,54 €/a

¼ h maks. licznik mocy z odczytem miesięcznym

247,54 €/a

Licznik profilu obciążenia dla niskiego napięcia

307,47 €/a

Licznik profilu obciążenia dla średniego napięcia

371,15 €/a

Licznik profilu obciążenia dla wysokiego napięcia

1 709,54 €/a

Uwagi:
(1) opłaty z tytułu obsługi punktu pomiarowego zawierają w sobie koszty udostępnienia przekaźnika. W przypadku udostępnienia przekaźnika przez klienta
zapewnia się rabat w wysokości 89,00 €/a na każdy punkt pomiarowy dla średniego napięcia oraz 5,00 €/a na każdy punkt pomiarowy dla niskiego napięcia.
(2) W przypadku instalacji średniego napięcia z pomiarem od strony niskiego napięcia wartości ceny roboczej i zasadniczej wzrastają o 2,8% z uwagi na straty na
transformatorze.
(3) W odniesieniu do licznika elektronicznego EDL 21 obowiązują ceny według cen liczników taryfowych.
(4) W przypadku klientów korzystających z generatorów opłaty za liczniki rozliczane są odrębnie w zależności od kierunku przepływu energii.

Dopłaty urzędowe
Dopłaty urzędowe według § 26 KWKG, § 19 ust. 2 StromNEV, § 17f EnWG i § 18 AbLaV pobierane są wraz z opłatami
sieciowymi i. Wysokość aktualnych doliczeń urzędowych oraz dalsze informacje o dopłatach publikowane są na wspólnej
platformie internetowej niemieckich operatorów sieci przesyłowych pod adresem www.netztransparenz.de.
Udzielenie koncesji
Klienci taryfowi bez obciążenia pozaszczytowego

2,39 ct/kWh

Klienci taryfowi z obciążeniem pozaszczytowym

0,61 ct/kWh

Klienci, z którymi zawarto umowy odrębne
Usługi w zakresie obsługi punktu pomiarowego

0,11 ct/kWh

Udostępnienie modemu GSM do odczytu zdalnego

67,00 €/a

Ręczny odczyt profilu obciążenia w miejscu odczytu

55,00 €

Dodatkowy odczyt dla klientów SLP za każdy odczyt

46,22 €

Udostępnienie historycznych profilów obciążenia

55,00 €

Badanie licznika SLP w lokalizacji (badanie niezwiązane z kalibracją)

58,82 €

Badanie licznika RLM w lokalizacji (badanie niezwiązane z kalibracją)

180,67 €

Wymiana licznika u klientów SLP

38,55 €

Zlecenie ustalenia podmiotu wykorzystującego przyłącze
Przerwa w korzystaniu z przyłącza i jego odtworzenie

84,60 €

Według § 24 NAV operator sieci odłącza przyłącze niskiego napięcia i odtwarza połączenie po ustaniu przyczyn odłączenia.
Jeżeli odtworzenie przyłącza odbywa się poza zwykłymi godzinami pracy, następuje rozliczenie zwiększonych nakładów czasu i
pracy.
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Odłączenie przyłącza i odtworzenie połączenia dla klientów SLP
(w tym50 % stanowią koszty odtworzenia przyłącza)
Bezskuteczne odłączenie dla klientów SLP

169,20 €
84,60 €

Odłączenie przyłącza i odtworzenie połączenia dla klientów RLM
(w tym 50% stanowią koszty odtworzenia przyłącza)

590,00 €

Bezskuteczne odłączenie klientów RLM

295,00 €

Cofnięcie zlecenia obejmującego odłączenie przyłącza i odtworzenie połączenia
7,90 €
W zakresie średniego i wysokiego napięcia odłączenie przyłącza i odtworzenie połączenia sieciowego i korzystanie z sieci
rozliczają się według poniesionych nakładów.
Podatek od towarów i usług
Wszelkie powyższe opłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawek urzędowych,
obowiązujących w chwili dostawy lub poboru mocy.
Ważność
Cennik ważny od 01.01.2018.

