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Dotyczy: obnizki cen energii elektrycznej 2014 r.

PLN

I(RS: 0000073476
NIP: 678- 002-70-57

Uprzejrnie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2014 roku UNIHUT wprowadza

Regon: P-001262601

nową Taryfę-Cennik dla energii elektrycznej dla grup taryfowych B, C,.

konto bankowe:
Deutsche Bank PBC S.A.
7ó 1910 10 48 3803 0309 1121 0001

Zmiana cen energii elektrycznej spowodowana jest zmianą cen zaopŃrzeniowych
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tevfax: 12 645-05-18

l2 ó45-05-19

z postanowieniami Prawa Energetycznego, Ltwzględniając koszty Llzasadnione ponoszone

,l

2 645-09_00
te|. 12 390-35-71
12 390-35-72

przęznaszą firmę przy dostawie energii do naszych odbiorców,

Nowe ceny wprowadzane są zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu RegLllacji Energetyki

Biuro Turystyczne

teYfax:12 644-68-16
te|. 12 390-35-64

o

Ośrodek Wczasowo-Kolonij ny
"Chata pod Pustą"
Wierchomla Mala 13
teVfax: 18 446 82 89

ww. unihut. pl

e-mail: unihut@unihut.
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zwolnieniu przedsiębiorstw energetycznyclr zajmtrjącyclr

elektrycznej

z

się

sprzedażą energii

obowiązku zatwięrdzania cen energii elektryczrrej stosowanyclr

w rozliczeniach z odbiorcarni korzystającymi

z energii elektrycznej dla celów

irrnyclr

niz cele gospodarstwa domowego.
Jednocześnie informujemy, żę w przypadku występowania korzystniejszyclr ofeń
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regulacje Prawa Energetycznego tlmozliwiają procedury wyboru
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dostawcy energii elektrycznej ArcelorMittal. Taryfa sporządzona jest zgodnie

TowhoińlrndE
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zmiany dostawcy

energii.
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Teksty ,,Taryfa dla energii elektrycznej. Grupy taryfowe B, C,
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dystrybucji energii elektrycznej" ofaz procedura zmiarty sprzedawcy

Są

dostępne na

Talyfa dla

stronie internetowej WWW,uni|iut,pl

Urząd Dozoru Techniczn€go
c)ddżiał w krrkowie

Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać: tęI01216450900

lnstytut spawalnicfia - Pol§ka
Swiadoctwo Kwalifi kacyjne
I Grupa zakladów Dużych
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Tabele ccn energii elektrycznej dla odbiorcćlw końcowych

przyłączonych do sieci IINIHUT S.A.

6.I

Grupa taryfowaBZl

Cena za errergię elektryczną, czynną
w złlMWh

Stalvka opłaty rozliczeniowej w ńlm-c

Grupy taryfowe C 1 1, CLI,C22a.
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Treść
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C22a
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ctlcrgig clcktrycarą, czyntlą

w zVkWh
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Szczytowa
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Stawka opłaty rozliczeniowej w zł/m-c*
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ceny obowiązują od 1.04,2014

|,:,ąŁZ

