
- Slevový program je účinný od 1.1.2015. Ceny jsou uváděny v Kč bez DPH (v závorce příslušné ceny s DPH). Aktuální sazba DPH je 21 %.
- Slevový program platí pro zákazníky všech distribučních oblastí ČR
- Slevový program platí pro produktovou řadu STANDARD.

Název

Slevy navíc Standard   (Kč./MWh)
Solidarita       

(Kč./měsíční popl.)
E-tarif     (Kč./měsíční 

popl.)
Standard   (Kč./MWh)

Solidarita       
(Kč./měsíční popl.)

E-tarif     (Kč./měsíční 
popl.)

Sloupec č. 1 Sloupec č. 2 Sloupec č. 3 Sloupec č. 5 Sloupec č. 5 Sloupec č. 6

0,00 10,00 12,00 5,00 20,00 30,00
(0,00) (12,10) (14,52) (6,05) (24,20) (36,30)

1,00 11,00 13,00 6,00 21,00 31,00
(1,21) (13,31) (15,73) (7,26) (25,41) (37,51)

3,00 12,00 14,00 8,00 22,00 32,00
(3,63) (14,52) (16,94) (9,68) (26,62) (38,72)

5,00 13,00 15,00 11,00 23,00 33,00
(6,05) (15,73) (18,15) (13,31) (27,83) (39,93)

7,00 14,00 16,00 15,00 24,00 34,00
(8,47) (16,94) (19,36) (18,15) (29,04) (41,14)
9,00 15,00 17,00 19,00 25,00 35,00

(10,89) (18,15) (20,57) (22,99) (30,25) (42,35)
11,00 16,00 18,00 24,00 26,00 36,00

(13,31) (19,36) (21,78) (29,04) (31,46) (43,56)
13,00 17,00 19,00 30,00 27,00 37,00

(15,73) (20,57) (22,99) (36,3) (32,67) (44,77)

15,00 18,00 20,00 37,00 28,00 38,00
(18,15) (21,78) (24,2) (44,77) (33,88) (45,98)

17,00 19,00 21,00 45,00 29,00 39,00
(20,57) (22,99) (25,41) (54,45) (35,09) (47,19)

19,00 20,00 22,00 54,00 30,00 40,00
(22,99) (24,20) (26,62) (65,34) (36,30) (48,40)

Vysvětlivky:

SoSS :

SoD :

ST - Jistota X:

Solidarita:

E - tarif:

Poznámky:

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se s tímto Slevový programem Obchodníka seznámil a jeho obsahu porozuměl a s slevami zde uvedenými plně souhlasí.

V: ____________________ Dne: ____________________ Podpis Zákazníka: _________________________

ST - Jistota 96

Slevový program Zemního plynu v kategorii Domácnosti a Podnikatelé (maloodběr) pro zákazníky společnosti ST Energy s.r.o.                         - 
vždy k produktová řada Standard

Smlouva o sdružených službách dodávky Zemního plynu     (SoSS) Smlouva o dodávce Zemního plynu                                            (SoD)

ST - Standard

ST - Jistota 12

ST - Jistota 24

ST - Jistota 36

ST - Jistota 48

ST - Jistota 60

ST - Jistota 72

ST - Jistota 84

Se zákazníkem, který si vybere slevový program E-tarif, bude komunikováno elektronicky a telefonicky a zasílání dokumentů proběhne výhradně elektronicky a 
připadně přes webový zákaznický portál.

1. Slevový program E-tarif a slevový program Solidarita nelze kombinovat dohromady, ale lze je kombinovat se slevovým programem ST - Jistota X.

2. Slevové programy představují snížení ceny ze standardního (pohyblivého) ceníku spol. ST Energy. V případě, že spol. ST Energy změní slevový program, má zákazník právo odstoupit od smlouvy dle platných 
obchodních podmínek.

ST - Jistota 108

ST - Jistota 120

Smlouva o sdružených službách dodávky Zemního plynu (SoSS)

Smlouva o dodávce Zemního plynu (SoD)

Smlouva se uzavírá na dobu určitou na X měsíců (podle druhu ST - Jistota) a to od 12 měsíců (ST - Jistota 12) po 120 měsíců (ST - Jistota 120) od data uzavření 
smlouvy. Po dobu trvání smlouvy má zákazník nárok na danou slevu podle uzavřeného slevového programu oproti platnému standardnímu ceníku ST Energy.

Nárok na tento slevový program má při uzavření smlouvy nárok zákazník z ekonomicky slabých vrstev trhu, tzn. zákazník pobírající starobní důchod nebo držitel 
průkazu ZTP.


	ZP-slevy

