Ücretlendirme sayfası
01.01.2016 tarihinden itibaren

Tarih: 01.01.2016

Şebeke ücretleri
Alçak gerilim seviyesinde SLP müşterileri için geçerli olan şebeke ücretleri bir çalışma ücreti ve bir sabit ücretten
oluşmaktadır. Sabit ücret depo ısıtmaları, iptal edilebilir ısıtma pompaları ve toptan tesisler için geçerli değildir.
Çalışma ücreti
Depo ısıtmaları için çalışma ücreti
İptal edilebilir ısıtma pompaları için çalışma ücreti
Sabit ücret

5,28 ct/kWh
1,82 ct/kWh
1,82 ct/kWh
24,00 €/a

RLM müşterileri için şebeke ücretleri, ilgili alım yerinin bağlı olduğu gerilim veya dönüşüm seviyesine göre belirlenir.
Kullanım süresi < 2.500 h/a
Gerilim alım seviyesi
Yüksek gerilim
Dönüşüm Yüksek/Orta gerilim
Orta gerilim
Dönüşüm Orta/Alçak gerilim
Alçak gerilim

Yıllık hizmet ücreti
16,71 €/kW*a
18,42 €/kW*a
17,58 €/kW*a
13,08 €/kW*a
14,04 €/kW*a

Çalışma ücreti
1,08 ct/kWh
1,34 ct/kWh
1,91 ct/kWh
3,59 ct/kWh
3,76 ct/kWh

Kullanım süresi ≥ 2.500 h/a
Gerilim alım seviyesi
Yüksek gerilim
Dönüşüm Yüksek/Orta gerilim
Orta gerilim
Dönüşüm Orta/Alçak gerilim
Alçak gerilim

Yıllık hizmet ücreti
16,51 €/kW*a
23,61 €/kW*a
30,50 €/kW*a
69,17 €/kW*a
49,43 €/kW*a

Çalışma ücreti
1,08 ct/kWh
1,13 ct/kWh
1,40 ct/kWh
1,34 ct/kWh
2,35 ct/kWh

Gerilim alım seviyesi
Yüksek gerilim
Dönüşüm Yüksek/Orta gerilim
Orta gerilim
Dönüşüm Orta/Alçak gerilim
Alçak gerilim

Aylık hizmet ücreti
2,75 €/kW*Ay
3,94 €/kW*Ay
5,08 €/kW*Ay
11,53 €/kW*Ay
8,24 €/kW*Ay

Çalışma ücreti
1,08 ct/kWh
1,13 ct/kWh
1,40 ct/kWh
1,34 ct/kWh
2,35 ct/kWh

Yedek şebeke kapasitesi
Üretim tesisi işleten RLM müşterileri, kendi üretim tesislerinden bir kesinti olması durumunda şebeke işletmecisinden yedek
elektrik almak isterlerse, yedek şebeke kapasitesi sipariş edebilirler.
Yedek şebeke kapasitesi için yıllık yedek kullanım ve gerilim alım seviyesine bağlı olarak yıllık bir hizmet ücreti geçerlidir.
Gerilim alım seviyesi
Yüksek gerilim
Dönüşüm
Yüksek/Orta gerilim
Orta gerilim
Dönüşüm
Orta/Alçak gerilim
Alçak gerilim

0 h - 200 h

200 h - 400 h

400 h - 600 h

27,86 €/kW*a

33,43 €/kW*a

39,00 €/kW*a

30,70 €/kW*a
38,21 €/kW*a

36,84 €/kW*a
45,85 €/kW*a

42,99 €/kW*a
53,50 €/kW*a

46,70 €/kW*a
63,80 €/kW*a

56,04 €/kW*a
76,57 €/kW*a

65,38 €/kW*a
89,33 €/kW*a

Reaktif enerji
Ortalama hizmet faktörü 0,9 değerinin endüktif olarak altında kalıyorsa, aylık olarak etkili çalışmanın % 50’sini aşan reaktif
enerji kilovat saati (kvarh) başı reaktif enerji hesaplanabilir..
Reaktif enerji ücreti

1,53 ct/kvarh
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Ölçüm yeri işletimi
Ücretler ölçüm gerilimi seviyesine göre belirlenir ve sayım noktası başına geçerlidir.
Tek tarifeli sayaçlar
İki tarifeli sayaçlar
¼ h maks. hizmet sayaçları
Alçak gerilimde güç gidiş sayımı
Orta gerilimde güç gidiş sayımı
Yüksek gerilimde güç gidiş sayımı

8,78 €/a
27,93 €/a
38,90 €/a
228,04 €/a
307,88 €/a
1.462,91 €/a

Not: Ölçüm yeri işletimi ücretlerinde dönüştürücü sağlama ücretleri de dahildir. Dönüştürücü müşteri tarafından sağlanması durumunda orta gerilimde sayım
noktası başı 89,00 €/a ve alçak gerilimde sayım noktası başı 5,00 €/a indirim uygulanır.

Ölçüm
Ücretler sayım noktası başı geçerlidir.
Yıllık okumalı tek ve iki tarifeli sayaçlar
Altı aylık okumalı tek ve iki tarifeli sayaçlar
Üç aylık okumalı tek ve iki tarifeli sayaçlar
Aylık okumalı tek ve iki tarifeli sayaçlar
¼ h maks. hizmet sayaçları
Güç gidim sayımı

2,42 €/a
19,42 €/a
53,42 €/a
189,42 €/a
7,86 €/a
65,89 €/a

Not: Alçak gerilim tarafından ölçülen orta gerilimli tesislerde transformatör kayıplarının dengelenmesi için çalışma ve güç değerleri % 2,8 oranında arttırılır.

Hesaplama
SLP müşterisi
Toptan tesis
RLM müşterisi

9,19 €/a
5,36 €/a
173,74 €/a

Taksimler
Aşağıdaki taksim bilgileri tamamen bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve sorumluluk kabul edilmez. Güncel yasal
taksimlerin miktarı ve taksimlerle ilgili diğer bilgileri Alman iletim şebekesi işletmecilerinin ortak internet platformu olan
www.netztransparenz.de adresinden öğrenebilirsiniz.
LVG B' ve C' uyarınca teşvik için ilgili yasal düzenlemeler geçerlidir.
LVG B' ve C' uyarınca teşvikten yararlanmak isteyen son kullanıcılar, şebeke işletmecisine 31 Mart tarihine kadar teşviki
takip eden yıldan önceki takvim yılında şebeken alınan ve öz tüketime ait elektriği ve LVG C' durumunda ek olarak ticari
yasalara göre ciroya oranda elektrik masraflarını bildirmeliler.
Madde 26 Güç – Sıcaklık – Birleştirme Yasası (KWKG) uyarınca taksim
KWKG ölçüsüne göre şebeke ücreti artar
LVG A': 1.000.000 kWh/a dahil tüm son tüketiciler
LVG B': LVG C' hariç 1.000.000 kWh/a üstü tüm son tüketiciler
LVG C': İndirim hakkı bulunan 1.000.000 kWh/a üstü tüm son tüketiciler

0,445 ct/kWh
0,040 ct/kWh
0,030 ct/kWh

Madde 19 Elektrik Şebekesi Ücretlendirme Düzenlemesi (StromNEV) uyarınca taksim
Madde 19 Böl. 2 StromNEV ölçüsüne göre şebeke ücreti artar
LVG A': 1.000.000 kWh/a dahil tüm son tüketiciler
LVG B': LVG C' hariç 1.000.000 kWh/a üstü tüm son tüketiciler
LVG C': İndirim hakkı bulunan 1.000.000 kWh/a üstü tüm son tüketiciler

0,378 ct/kWh
0,050 ct/kWh
0,025 ct/kWh

Madde 17f Enerji Ekonomi Yasası (EnWG) uyarınca taksim
Madde 17f EnWG ölçüsüne göre şebeke ücreti artar
LVG A': 1.000.000 kWh/a dahil tüm son tüketiciler
LVG B': LVG C' hariç 1.000.000 kWh/a üstü tüm son tüketiciler
LVG C': İndirim hakkı bulunan 1.000.000 kWh/a üstü tüm son tüketiciler

0,040 ct/kWh
0,027 ct/kWh
0,025 ct/kWh
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Madde 13 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ve madde 18 Kapatılabilen Yükler Düzenlemesi (AbLaV) uyarınca taksim
Madde 13 Böl. 4a cümle 5 - 8 ve satır 4b EnWG ve madde 18 AbLaV dahil ölçüsüne göre şebeke ücreti artar
tüm enerji alımı için

henüz belli değil

Ruhsat ödemesi
Düşük yükü olmayan tarife müşterileri
Düşük yüklü tarife müşterileri
Özel sözleşmeli müşteriler

2,39 ct/kWh
0,61 ct/kWh
0,11 ct/kWh

Ölçüm yeri işletimi ve ölçüm için hizmetler
Uzaktan okuma için bir GSM modeminin sağlanması
Yerinde okuma başı manuel bir güç gidişi okuması
SLP müşterileri için okuma başı özel okuma
Tarihi bir güç gidişi sağlanması
Yerinde SLP sayaç kontrolü (ayarlama yasalarına göre kontrol değildir)
Yerinde RLM sayaç kontrolü (ayarlama yasalarına göre kontrol değildir)
SLP müşterilerinde sayaç değişimi
Bir bağlantı kullanıcısı tanımlama görevi

67,00 €/a
55,00 €
46,00 €
55,00 €
58,00 €
179,00 €
38,50 €
69,50 €

Bağlantı kullanımının kesilmesi ve yeniden sağlanması
Madde 24 NAV uyarınca şebeke işletmecisi şebeke bağlantısını ve bağlantı kullanımını alçak gerilimde keser ve sebepler ortadan kalktıktan
sonra bunları tekrardan sağlar. Bağlantı kullanımının yeniden sağlanması normal çalışma saatlerinin dışında gerçekleşirse, zaman ve ek çalışma
ücreti hesaplanır.
SLP müşterileri için bağlantı kullanımının kesimi ve yeniden sağlanması
(bunun % 50’si tekrar bağlantıya düşer)
SLP müşterileri için başarısız kesim
RLM müşterileri için bağlantı kullanımının kesimi ve yeniden sağlanması
(bunun % 50’si tekrar bağlantıya düşer)
RLM müşterileri için başarısız kesim
Bağlantı kullanımının kesilmesi veya yeniden sağlanması için bir siparişin iptal edilmesi

139,00 €
69,50 €
590,00 €
295,00 €
7,90 €

Orta ve yüksek gerilimde şebeke bağlantısının ve bağlantı kullanımının kesilmesi ve yeniden sağlanması oluşan masraflara
göre hesaplanır.
KDV
Üstte belirtilen tüm ücretlere, tedarik veya hizmet süresi içinde geçerli ilgili yasal KDV dahildir.
Geçerlilik
Ücretler 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

