
Yello Banger.

Co ovlivníte výběrem dobré energie
od Yello?

Další ceny svou volbou neovlivníte!
Jedná se například o ceny:

- za distribuci plynu
- za činnost operátora trhu a daň z plynu

Ceny těchto souvisejících služeb stanoví Energetický 
regulační úřad a stát určuje výši DPH a daň z plynu. 
Ceny souvisejících služeb a daně jsou stejně vysoké 
pro každého zákazníka bez ohledu na jeho dodavatele.

Dodavatel stanovuje cenu 
za dodávku plynu:

-  cenu komodity 
za kilowatthodinu (kWh)

- stálý měsíční poplatek 
   za odběrné místo

Ceník za dodávku plynu pro domácnosti.

Zákaznická linka 267 056 704
www.yello.cz | yello@yello.cz 
Yello od Pražské energetiky.

Ceny jsou uvedeny bez daně z plynu (ke dni vydání ceníku jsou domácnosti od této daně osvobozeny). U papírového vyúčtování je navýšena cena 
Zákazník dále uhradí regulovanou cenu za související službu v plynárenství ve výši dle účinného

cenového rozhodnutí ERÚ. Ceník je platný od 13. 10. 2021. V každém kalendářním roce je platná cena označena daným rokem. 
                                           stálého měsíčního platu o 10 Kč bez DPH. 
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bez DPH s DPH

2,599 Kč/kWh 3,145 Kč/kWh

Yello Banger.

 
Cena komodity plynu 
ve všech pásmech spotřeby.

1,999 Kč/kWh 2,419 Kč/kWh

rok 2021

rok 2022

  60,00 Kč/měsíc
  70,00 Kč/měsíc

  72,60 Kč/měsíc
  84,70 Kč/měsíc

 
 od 0 000 kWh/rok

do 1 890 kWh/rok
s PDF
papír

Stálý měsíční plat 
pro pásmo spotřeby:

  90,00 Kč/měsíc
  100,00 Kč/měsíc

  108,90 Kč/měsíc
  121,00 Kč/měsíc

 
 od 1 891 kWh/rok

do 7 560 kWh/rok
s PDF
papír

Stálý měsíční plat 
pro pásmo spotřeby:

120,00 Kč/měsíc
  130,00 Kč/měsíc

  145,20 Kč/měsíc
  157,30 Kč/měsíc

 
 od   7 561 kWh/rok

do 15 000 kWh/rok
s PDF
papír

Stálý měsíční plat 
pro pásmo spotřeby:

160,00 Kč/měsíc
  170,00 Kč/měsíc

  193,60 Kč/měsíc
  205,70 Kč/měsíc

 
 od 15 001 kWh/rok

do 63 000 kWh/rok
s PDF
papír

Stálý měsíční plat 
pro pásmo spotřeby:

1,499 Kč/kWh 1,814 Kč/kWh

 
Cena komodity plynu 
ve všech pásmech spotřeby.

1,399 Kč/kWh 1,693 Kč/kWh

rok 2023

rok 2024+


