
BONUS ELEKTŘINA / PLYN  
S ROČNÍ ÚSPOROU

PŘÍKLAD BONUSŮ PRO VAŠI DOMÁCNOST

VÍCE INFORMACÍ O ÚSPORÁCH A BONUSECH NAJDETE NA
www.armexenergy.cz/bonus-energie

NOVÝ PRODUKT, KTERÝ VÁM  
UŠETŘÍ PENÍZE A STAROSTI

Nový úsporný kotel vč. montáže se slevou 5 000 Kč
Roční spotřebu zemního plynu sníži až o 30 % nový kondenzační kotel. Při přechodu z tuhých paliv Vám navíc 
pomůžeme získat dotaci z dostupných programů.

Energetická nezávislost pro Váš dům se slevou 5 000 Kč
Roční náklady na energie výrazně snížíte díky pořízení energeticky úsporných systémů, jako jsou solární systémy 
nebo tepelná čerpadla. Na instalaci můžete opět využít dotaci. 

Ušetřete za pořízení spořičů vody
Pořízením spořičů vody významně snížíte spotřebu pitné vody ve Vaší domácnosti a také energie potřebné k jejímu 
ohřevu. Spořiče vody sníží spotřebu pitné vody až o 50 % a ušetří Vám tak ročně až několik tisíc korun. Poukaz na 
spořiče vody zdarma Vám zašleme společně s předpisem záloh.

Získejte ke garantovaným dodávkám elektřiny a plynu také 
bonusy, které sníží Vaši spotřebu a roční výdaje za energie.



Podrobná specifi kace produktu je rozdělena do deseti bodů tak, aby vysvětlila jednotlivé vlastnosti detailně 
a maximálně transparentně. Na podobě klasického ročního vyúčtování se však nic nemění. Obdržíte jej v podobné 
struktuře jako dosud a s rozdělením na cenu za distribuci (zákonem regulovanou), měsíční poplatek, poplatek za 
nákup a dodávku energií. Tak, jak jste zvyklí.
1. Nový zákazník je oprávněn odebírat Komoditu v souladu s podmínkami produktu „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ po podpisu smlouvy 

s tím, že vlastní dodávka Komodity nastane okamžikem zahájení dodávek či účinností změny příslušného produktu. Stávající zákazník je 
oprávněn odebírat Komoditu v souladu s podmínkami produktu „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ teprve po provedení změny 
dodávky Komodity ze současné produktové řady, včetně stanovení přesného termínu pro zahájení dodávek Komodity.

2. Cena elektřiny je v rámci produktu „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“  stanovena pro každou hodinu dodávky zvlášť a rovná se ceně vzniklé 
obchodováním na krátkodobém denním trhu organizovaném společností OTE, a.s. Konkrétní ceny obchodních hodin pro daný obchodní den jsou 
zveřejňovány na adrese www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh.  Cena zemního plynu je v rámci produktu „BONUS elektřina / plyn 
s roční úsporou“ stanovena pro každý den dodávky zvlášť a rovná se ceně vzniklé obchodováním na krátkodobém vnitrodenním trhu organizovaném 
společností OTE, a.s. Konkrétní ceny pro daný obchodní den jsou zveřejňovány na adrese www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/plyn/vnitrodenni-trh. 
Cena Komodity je uváděna v EUR a pro přepočet na Kč se použijí denní kurzy ČNB, které jsou zveřejňovány na adrese www.cnb.cz. Informace 
o cenách spotového produktu naleznete též na internetových stránkách Dodavatele nebo je lze sdělit na infolince Dodavatele.

3. Výsledná cena za 1 MWh Komodity v daném období se stanovuje jako součet součinů hodinových (elektřina) nebo denních (plyn) spotřeb a jednotkových 
cen zobchodovaných na krátkodobém denním (elektřina), resp. vnitrodenním (plyn) trhu organizovaném společností OTE, a.s., vydělených naměřenou 
spotřebou za shodné období (dle dat z www.ote-cr.cz, přepočítané na Kč (dle platného kurzu www.cnb.cz k danému dni), a poplatku za zajištění nákupu 
a dodávek pro Vaše odběrné místo za 1 MWh ve výši 250 Kč bez DPH (302,5 Kč s DPH) a stálého platu 99 Kč bez DPH (119,79 Kč s DPH) za měsíc. 
Cena je platná od počátku dodávky Komodity nebo změny na produkt „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ do uplynutí sjednané doby smlouvy.

4. Naměřenou spotřebou se u zákazníků s neprůběhovým měřením typu „C“ nebo „CM“ rozumí hodnota spotřebované Komodity rozložená 
do jednotlivých obchodních hodin (elektřina) nebo obchodních dnů (plyn), a to dle přiděleného, teplotně přepočteného typového diagramu 
dodávky (TDD). U zákazníků s průběhovým měřením typu „A“ (plyn) nebo „A“ a „B“ (elektřina) pak hodinová spotřeba odpovídá skutečně 
naměřené spotřebě Komodity v odběrném místě.

5. Fakturace výsledné spotřeby elektřiny u produktu „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“  je prováděna formou jednotarifní ceny silové elektřiny, 
a to i v případě, že zákazníci využívají dvoutarifních distribučních sazeb.

6. Zákazník je oprávněn kdykoliv v době trvání smlouvy změnit produkt „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ na dodávku Komodity dle ceníku 
„Elektřina / plyn bez bonusu“ platného v době, od které má změna nastat (změna je vyvolána ze strany zákazníka a není možné odstoupit 
od smlouvy dle § 11a odst. 5 Energetického zákona z důvodu zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek). Ceny dle ceníku 
„Elektřina / plyn bez bonusu“ jsou dostupné na www.armexenergy.cz a dále se výše cen a jejich případné změny řídí dle výše uvedeného 
ceníku „Elektřina / plyn bez bonusu“ (možnost zákazníka odstoupit od smlouvy dle § 11a odst. 5 Energetického zákona z důvodu zvýšení 
ceny zůstává po změně produktu zachována) a zákazníkovi je doporučeno před případným provedením změny produktu „BONUS elektřina 
/ plyn s roční úsporou“ se s tímto ceníkem „Elektřina / plyn bez bonusu“ řádně seznámit. Možnost změnit produkt „BONUS elektřina / plyn 
s roční úsporou“ na dodávky Komodity dle ceníku „Elektřina / plyn bez bonusu“ je podmíněna dodržením původně sjednané doby platnosti 
smlouvy. Zákazník takovou změnu oznámí písemně nejméně 14 dní před měsícem, ve kterém má požadovaná změna produktu nastat. 
Změna opět na produkt „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ není bez oboustranné dohody možná.

7. Zákazník s Dodavatelem se také mohou kdykoliv v průběhu smluvního období dohodnout na změně produktu „BONUS elektřina / plyn 
s roční úsporou“, a to na kterýkoliv jiný produkt nabízený Dodavatelem na svých internetových stránkách.  

8. Dodavatel upozorňuje zákazníka na skutečnost, že cena Komodity v návaznosti na produkt „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ je 
stanovována v závislosti na tržních podmínkách a veličinách, které jsou v čase proměnlivé, a je tudíž vystavena fl uktuacím, které mohou 
mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na uvedené parametry ceny.

9. V případě automatického prodloužení doby trvání Smlouvy zůstává produkt „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ účinný i po jejím prodloužení.

10. Roční vyúčtování produktu „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ má podobnou strukturu, jako vyúčtování u jiných produktů Dodavatele.

Popis produktu a cenu pro Vaše distribuční území najdete vždy aktuálně a přehledně na www.armexenergy.cz/bonus-energie
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ARMEX ENERGY a.s. 
Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín

IČ: 272 66 141 
DIČ: CZ 272 66 141

Zákaznická linka: 412 154 183 
E-mail: energy@armexenergy.cz

www.armexenergy.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1602

S přechodem na nový produkt „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“, získáváte automaticky, nad 
rámec zajištěných a garantovaných dodávek energií v dalším období, nárok na jedinečné bonusové výhody. 
Jejich seznam najdete vždy na našich internetových stránkách www.armexenergy.cz/bonus-energie, kde 
jej průběžně aktualizujeme. Pro úplnost však níže najdete i detailní popis produktu „BONUS elektřina / plyn 
s roční úsporou“, který si společně s obchodními podmínkami založte do Vašeho archivu.

E
LE

K
T
Ř
IN

A Distribuční sazba D01d D02d D25d D26d D27d D35d D45d D56d D57d D61d

Cena za dodávku 
VT (Kč/MWh)

Cena za 1 MWh Komodity v daném období se stanovuje jako součet součinů hodinových spotřeb a jednotkových cen 
zobchodovaných na krátkodobém denním trhu organizovaném společností OTE, a.s., vydělených naměřenou spotřebou 

za shodné období (dle dat z www.ote-cr.cz, přepočítané na Kč (dle platného kurzu www.cnb.cz k danému dni), a poplatku 
za zajištění nákupu a dodávek pro Vaše odběrné místo za 1 MWh ve výši 250 Kč bez DPH (302,5 Kč s DPH).

Cena za dodávku 
NT (Kč/MWh)

Stálý plat (Kč/měsíc) 99 Kč bez DPH (119,79 Kč s DPH)

P
LY

N

Roční spotřeba 
(MWh/rok) do 1,89

nad 1,89
do 7,56

nad 7,56
do 15

nad 15
do 25

nad 25
do 30

nad 30
do 45

nad 45
do 63

Cena za odebraný 
zemní plyn

Cena za 1 MWh Komodity v daném období se stanovuje jako součet součinů denních spotřeb a jednotkových cen 
zobchodovaných na krátkodobém vnitrodenním trhu organizovaném společností OTE, a.s., vydělených naměřenou 

spotřebou za shodné období (dle dat z www.ote-cr.cz, přepočítané na Kč (dle platného kurzu www.cnb.cz k danému dni), 
a poplatku za zajištění nákupu a dodávek pro Vaše odběrné místo za 1 MWh ve výši 250 Kč bez DPH (302,5 Kč s DPH).

Stálý plat (Kč/měsíc) 99 Kč bez DPH (119,79 Kč s DPH)


