CENÍK SLUŽBY ELEKTROMOBILITA
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Kalkulace ceny
Fakturačním obdobím je kalendářní pololetí; první fakturační období začíná dnem předání karty Zákazníkovi uvedeným
v předávacím protokolu, a končí posledním dnem kalendářního pololetí, ve kterém byl předávací protokol podepsán.
Cena za poskytnutí služby Elektromobilita je fakturována pololetně zpětně, tj. k poslednímu dni fakturačního období, kterým
je poslední den daného kalendářního pololetí nebo poslední den platnosti smlouvy, nebo den vrácení čipu dle předávacího
protokolu podle toho, které nastane dříve.
DPH je účtována dle platných předpisů.
Pro první fakturační období je počet karet Zákazníka roven počtu karet převzatých při podpisu předávacího protokolu. V případě,
že karty budou převzaty v průběhu kalendářního pololetí (nikoliv k prvnímu dni daného kalendářního pololetí), bude Poskytovatel
fakturovat za první fakturační období poměrnou část ceny. Totéž platí pro poslední fakturační období. Pro kalkulaci konečné ceny
Zákazníkovi za fakturační období je rozhodný počet platných karet k poslednímu dni daného fakturačního období.
Poskytovatel si vyhrazuje právo navrhnout slevu z cen uvedených v Ceníku služby Elektromobilita a to formou písemného oznámení
zaslaného na kontaktní email či adresu Zákazníka. Konkrétní podmínky slevy, zejména její výše a doba platnosti, budou vždy
určeny ve výše uvedeném oznámení, za předpokladu, že Zákazník takový návrh přijme, vzniká dohoda, která má přednost před
obecnou úpravou podmínek v Ceníku služby Elektromobilita a která příslušným způsobem modifikuje daný smluvní vztah.   
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Aktuální ceník
Cena platná pro kalendářní rok 2018 je 450,00 Kč bez DPH za kalendářní měsíc a kartu, tj. 2 700 Kč bez DPH za kalendářní pololetí
a kartu.
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Ceník úkonů s kartou
Cena za zneplatnění karty (neplatí při ukončení smlouvy) je 150,00 Kč bez DPH za úkon;
Cena za zajištění znovu nabytí platnosti karty je 150,00 Kč bez DPH za úkon;
Cena za vystavení nové karty (nevztahuje se na karty převzaté při podpisu smlouvy) je 200,00 Kč bez DPH za kartu v případě ztráty,
odcizení či poškození karty;
Poplatek v případě nenavrácení karty při ukončení smluvního vztahu (zejm. podle OPSE, čl. II, odst. 2.10.) je 200,00 Kč bez DPH
za kartu;
Poplatek za písemnou upomínku dle OPSE, čl. II, odst. 2.6. je 40,00 Kč bez DPH za každou upomínku.   
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Platnost
Ceník je účinný od 1. 1. 2018.
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SKUPINA ČEZ

