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szanownipaństwo
UPrzejmie informujemy, Że z dniem ]. stycznia 2o1,5 r. Unihut
S.A wprowadza
- Cennika dla energii elektrycznej z dnia 1 kwietnia 2074 r., dla grup
taryfowych B iC.
zmianę Taryfo

Zmiana cen energii elektrycznej spowodowana jest zmianą cen
zaopatrzeniowych

u dostawcy energii elektrycznej ArcelorMittal cennik sporządzony jest

z

zgodnie

postanowieniami prawa energetycznego, uwzględniając
koszty uzasadnione

Ponoszone Przez firmę Unihut przy dostawie energii elektrycznej do swoich odbiorców.

Nowe ceny wprowadzone są zgodnie z decyzją prezesa urzędu Regulacji
Energetyki
o zwolnieniu przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się sprzedażą energii
elektrycznej z obowiązku zatwierdzania cen energii elektrycznej stosowanych
w rozliczeniach z odbiorcami korzystającymi z energii elektrycznej do celów innych
niż
gospoda rstwa domowego.
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Dotyczy: zmianv cennika energii e|ektrvcznei

h.ć.n

system Zarządzania Jakością
9001:2000
cert. nr 7510060ó7
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Jednocześnie informujemy,

że

regulacje prawa energetycznego umożliwiają

ury wyboru i zmiany dostawcy energii elektrycznej.

Teksty ,,Taryfa - Cennik dla energii elektrycznej, dla grup taryfowych B i c"
,,Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej" oraz procedura zmiany sprzedawcy są
ostępne na stron ie inte rnetowej www.unih ut. pl.
szelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać :tel.012/6450900
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Tabele cen energiielektrycznej dla odbiorców końcowych przyłączonych do sieci

Unihut S.A.

L.

Grupa taryfowa B 21

BzL

Treść

LP

oBRóT
1.

2,

Cena za energię elektryczną czynną w zł/MWh

o

całodobową

265,35

Stawka opłaty rozliczeniowej w zł/ m-c

ż. Grupy

35,51

taryfowe CLL, CzI, C22a,
Treść

LP

cl1

czl

C22a

289,t6

279,86

x

oBRóT
Cena za energię elektryczną czynną w
1.

2.

złlMWh

e

całodobową

o

szczytowa

x

x

326,36

o

pozaszczytowa

x

x

235,36

9,58

L9,L6

19,76

Stawka opłaty rozliczeniowej w złl m-c

Ceny obowiązują od dnia 1 stycznia 2OL5
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