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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

5,73 ct/kWh
2,29 ct/kWh
2,29 ct/kWh
36,00 €/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
22,66 €/kW*a
23,36 €/kW*a
21,60 €/kW*a
15,17 €/kW*a
16,85€/kW*a

Çalışma ücreti
1,66 ct/kWh
1,76 ct/kWh
2,74 ct/kWh
4,16 ct/kWh
4,21 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
29,32 €/kW*a
32,01 €/kW*a
51,20 €/kW*a
80,23 €/kW*a
48,62 €/kW*a

Çalışma ücreti
1,39 ct/kWh
1,41 ct/kWh
1,56 ct/kWh
1,56 ct/kWh
2,94 ct/kWh

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

Aylık hizmet ücreti
4,89 €/kW*Ay
5,34 €/kW*Ay
8,53 €/kW*Ay
13,37 €/kW*Ay
8,10 €/kW*Ay

Çalışma ücreti
1,39 ct/kWh
1,41 ct/kWh
1,56 ct/kWh
1,56 ct/kWh
2,94 ct/kWh

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

Ücretler ölçü voltaj seviyesine göre değişir ve her bir sayaç için tek tek hesaplanır.
Modern ölçü sistemleri ve akıllı ölçü sistemleri ücretleri ayrı olarak yayınlanır.
Yıllık okuma sistemli tek tarifeli sayaç
6 aylık okuma sistemli tek tarifeli sayaç
3 aylık okuma sistemli tek tarifeli sayaç
Aylık okuma sistemli tek tarifeli sayaç
Yıllık okuma sistemli çift tarifeli sayaç
6 aylık okuma sistemli çift tarifeli sayaç
3 aylık okuma sistemli çift tarifeli sayaç
Aylık okuma sistemli çift tarifeli sayaç
Yıllık okuma sistemli ¼ saat maksimum güç sayacı
6 aylık okuma sistemli ¼ saat maksimum güç sayacı
3 aylık okuma sistemli ¼ saat maksimum güç sayacı
Aylık okuma sistemli ¼ saat maksimum güç sayacı
Düşük voltaj yük iletimi sayımı
Orta voltaj yük iletimi sayımı
Yüksek voltaj yük iletimi sayımı

10,91 €/a
27,91 €/a
61,91 €/a
197,91 €/a
40,50 €/a
57,50 €/a
91,50 €/a
227,50 €/a
53,27 €/a
70,27 €/a
104,27 €/a
240,27 €/a
289,73 €/a
350,90 €/a
1.583,65 €/a

Notlar:
(1) Ölçü sistemleri ücretlerine dönüştürücü sağlama fiyatları da eklenmiştir. Dönüştürücünün müşteri tarafından sağlanması durumunda sayım noktası başına
orta voltaj için 89.00€, düşük voltaj için ise sayım noktası başına 5.00€ indirim sağlanacaktır.
(2) Düşük tarafta ölçülen orta voltaj sistemler için dönüştürücü kayıplarını kompanse etmek adına çalışma ve güç değerleri %2,8 oranında arttırılmıştır.
(3) Elektronik Sayaç EDL 21 için uygun tarife sayaçları fiyatları geçerlidir.
(4) Üretim tesisleri olan müşteriler için enerji akışı yönü başına sayaç ücreti ayrıca hesaplanacaktır.

Yasal vergiler
Yasal vergiler Madde 26 KWKG, Madde 19 Fık. 2 StromNEV, Madde 17f EnWG ve Madde 18 AbLaV uyarınca kullanım
ücretlerine ek olarak hesaplanır ve faturalandırılır. Güncel yasal vergi oranları ve vergilerle ilgili tüm ayrıntılı bilgiler Alman
Aktarma Şebeke İşletmecilerinin www.netztransparenz.de adlı ortak internet platformunda yayınlanmaktadır.
Ruhsat ödemesi
Düşük yükü olmayan tarife müşterileri
Düşük yüklü tarife müşterileri
Özel sözleşmeli müşteriler

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

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

67,00 €/a
55,00 €
46,22 €
55,00 €
58,82 €
180,67 €
38,55 €
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.
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KDV
Üstte belirtilen tüm ücretlere, tedarik veya hizmet süresi içinde geçerli ilgili yasal KDV dahildir.
Geçerlilik
Ücretler 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerlidir.

Tarih: 31.01.2017

