Podrobné informace k podzimní nabídce innogy 2020
Částkou 6 000 Kč se rozumí suma odměn za uzavření nových úplatných smluv
na produkty plyn Optimal s roční spotřebou alespoň 8 MWh a elektřina Optimal.
Výplata proběhne částečným započtením do faktur v průběhu a po skončení doby trvání
smluv. Akce platí do vyčerpání zásob. Nejde o nabídku na uzavření smlouvy. Snížení ceny
elektřiny platí od 1. 11. 2020 pro dominantní distribuční zónu ČEZ Distribuce, a. s. vyjma
sazby D61d.
Kalkulovaná úspora 3 042 Kč (v modelovém výpočtu pro elektřinu v bytě) je vypočtena
rozdílem plateb za 30. měsíční období mezi průměrnou cenou produktu innogy elektřina
Optimal, účinného od 1. 11. 2020, a produktu ČEZ elektřina na dobu neurčitou, účinného
od 1. 10. 2020, vztahující se na odběrná místa, nacházející se v distribuční zóně ČEZ
Distribuce, a.s., při roční spotřebě 2 MWh, v sazbě D02d, při započtení odměny innogy
1500 Kč.
Kalkulovaná úspora 6 252 Kč (v modelovém výpočtu pro elektřinu v domě) je vypočtena
rozdílem plateb za 30. měsíční období mezi průměrnou cenou produktu innogy elektřina
Optimal, účinného od 1. 11. 2020, a produktu ČEZ elektřina na dobu neurčitou, účinného
od 1. 10. 2020, vztahující se na odběrná místa, nacházející se v distribuční zóně ČEZ
Distribuce, a.s., při roční spotřebě 3,2 MWh ve vysokém tarifu a 3,2 MWh v nízkém
tarifu, v sazbě D25d, při započtení odměny innogy 1500 Kč.
Kalkulovaná úspora 3 469 Kč (v modelovém výpočtu pro plyn v bytě) platí pro
modelovou roční spotřebu 8 MWh (při započtení odměny innogy ve výši 3x 1 500 Kč) za
celé období trvání smlouvy. Uvedená úspora platí pro distribuční zónu GasNet, s.r.o., a je
spočtena jako souhrnný rozdíl ročních plateb včetně DPH za odebraný plyn a ostatní
služby dodávky mezi produkty „plyn Optimal“ ve všech 3 letech jeho dodávky a „plyn
Standard“ platným od 1. 10. 2020 (produkty společnosti innogy Energie, s.r.o., s cenami
distribuce platnými od 1. 1. 2021).
Kalkulovaná úspora 5 059 Kč (v modelovém výpočtu pro plyn v domě) platí pro
modelovou roční spotřebu 16 MWh (při započtení odměny innogy ve výši 3x 2 000 Kč)
za celé období trvání smlouvy. Uvedená úspora platí pro distribuční zónu GasNet, s.r.o.,
a je spočtena jako souhrnný rozdíl ročních plateb včetně DPH za odebraný plyn a ostatní
služby dodávky mezi produkty „plyn Optimal“ ve všech 3 letech jeho dodávky a „plyn
Standard“ platným od 1. 10. 2020 (produkty společnosti innogy Energie, s.r.o., s cenami
distribuce platnými od 1. 1. 2021).

