(elektrocentrál) malých výkonov
Služba zákazníkom obmedzeným najmä pri plánovanom prerušení
distribúcie elektriny.
Poskytované nominálne výkony: 2,5kVA, 6,0kVA
 Zákazník si pripojenie náhradného zdroja elektriny zabezpečuje
vlastným
odborným personálom.
VSD, a.s.ZDROJOV
môže zabezpečiť
POSKYTOVANIE
NÁHRADNÝCH
zákazníkovi
dopravu náhradnéhoMALÝCH
zdroja elektriny
priamo na adresu
(ELEKTROCENTRÁL)
VÝKONOV
odberného miesta.
 Cena za poskytnutie náhradného zdroja za jeden deň platí pri
Služba zákazníkom obmedzeným najmä pri plánovanom prerušení distribúcie elektriny.
prevzatí
náhradného zdroja zákazníkom najskôr deň pred použitím
Poskytované
2,5kVA,
6,0kVA
v čase
medzinominálne
13:00 výkony:
hod a
15:00
hod a zároveň pri vrátení
náhradného
najneskôr
použití
náhradného
v personálom. VSD, a.s. môže
 Zákazník sizdroja
pripojenie
náhradnéhodeň
zdrojapo
elektriny
zabezpečuje
vlastnýmzdroja
odborným
zabezpečiť
zákazníkovi
dopravu náhradného zdroja elektriny priamo na adresu odberného miesta.
čase od
8:00 do
10:00 hod.

 Cena za poskytnutie náhradného zdroja za jeden deň platí pri prevzatí náhradného zdroja zákazníkom najskôr

 8 výdajných
miest zdrojov
malých
výkonov:
Bardejov
deň pred použitím
v čase medzi
13:00 hod
a 15:00 hod
a zároveň (Štefánikova
pri vrátení náhradného zdroja najneskôr deň
2953),po Humenné
(Poľná
Košice
použití náhradného
zdroja2),
v čase
od 8:00(Ortvaňová
do 10:00 hod. 71), Michalovce
 8 výdajných2),
miest
zdrojov (Šariš.
malých výkonov:
(Štefánikova
2953), Humenné
(Topolianska
Prešov
Lúky,Bardejov
Strojnícka
3), Poprad
Stráže(Poľná 2), Košice (Ortvaňová
71),
Michalovce
(Topolianska
2),
Prešov
(Šariš.
Lúky,
Strojnícka
3),
Poprad
Stráže
(Továrenská 3924/1), Rožňava
(Továrenská 3924/1), Rožňava (Štítnická 26), Spišská Nová Ves
(Štítnická
26),
Spišská
Nová
Ves
(Rázusova
62)
(Rázusova 62)
Cena:

Cena:  2,5 kVA: 12,00 €/deň s DPH
 2,5 kVA: 12,00 €/deň s DPH
 6,0 kVA: 26,40 €/deň s DPH

 6,0 kVA: 26,40 €/deň s DPH
 Doprava: 20,00 € s DPH

 Doprava: 20,00 € s DPH

Podmienky služby:
PodmienkyNáhradný
služby:zdroj elektriny je potrebné objednať najneskôr 5 pracovných dní pred plánovaným prerušením distribúcie
Náhradný elektriny,
zdroj elektriny
je potrebné
objednať
najneskôr
pracovných
dní náhradných
pred
a to z dôvodu
zabezpečenia
personálnych
kapacít5ako
aj kapacít flotily
zdrojov elektriny a súčasne
obhliadky odberného
miestaelektriny,
za účelom posúdenia
pripojenia
náhradného zdroja elektriny.
plánovaným
prerušením
distribúcie
a to z miesta
dôvodu
zabezpečenia
V prípade,
ak ako
zákazník
požiada oflotily
prenájom
náhradného
zdroja elektriny
elektriny neskôr
ako 5 pracovných dní pred plánopersonálnych
kapacít
aj kapacít
náhradných
zdrojov
a súčasne
vaným
prerušením
distribúcie
elektriny,
naša
spoločnosť
negarantuje,
že
pre
zákazníka
obhliadky odberného miesta za účelom posúdenia miesta pripojenia náhradného bude mať voľný náhradný
zdroj elektriny z dôvodu, že bude použitý pre iného zákazníka, ktorý si uplatnil požiadavku na prenájom náhradného
zdroja elektriny.
elektrinypožiada
skôr.
V prípade, zdroja
ak zákazník
o prenájom náhradného zdroja elektriny neskôr ako 5
pracovných dní pred plánovaným prerušením distribúcie elektriny, naša spoločnosť
negarantuje, že pre zákazníka bude mať voľný náhradný zdroj elektriny z dôvodu, že
bude použitý pre iného zákazníka, ktorý si uplatnil požiadavku na prenájom
náhradného zdroja elektriny skôr.

distribúcie elektriny.

Poskytované nominálne výkony: 40kVA, 100kVA, 160kVA a 250kVA
 Komplexná služba s plnou podporou, t.j. dopravou, pripojen
spustením, s úplným prevádzkovaním po celý čas prenájmu vráta
doplňovania paliva a trvalej prítomnosti strojníka.

 Cena za poskytnutie náhradného zdroja za mHod je cena za kaž
začatú hodinu chodu
náhradného zdroja.
NÁHRADNÝCH
ZDROJOV

POSKYTOVANIE
(ELEKTROCENTRÁL) VEĽKÝCH VÝKONOV

Cena:
 40 kVA: 44,00 €/mHod bez DPH

Služba zákazníkom obmedzeným najmä pri plánovanom prerušení distribúcie elektriny.

 100
kVA:
66,00
€/mHod
bez DPH
Poskytované nominálne výkony:
40kVA,
100kVA,
160kVA
a 250kVA
 Komplexná služba s plnou podporou, t.j. dopravou, pripojením, spustením, s úplným prevádzkovaním po celý čas
 160 kVA: 95,00€/mHod bez DPH
prenájmu vrátane doplňovania paliva a trvalej prítomnosti strojníka.
 Cena za poskytnutie náhradného zdroja za mHod je cena za každú začatú hodinu chodu náhradného zdroja.
 250 kVA: 125,00€/mHod bez DPH

Cena:
 40 kVA: 44,00 €/mHod bez DPH
 100 kVA: 66,00 €/mHod bez DPH
 160 kVA: 95,00€/mHod bez DPH
 250 kVA: 125,00€/mHod bez DPH

Podmienky služby:
Podmienky služby:
Náhradný zdroj elektriny je potrebné objednať najneskôr 5 pracovných dní pred plánovaným prerušením distribúcie
Náhradný zdroj elektriny je potrebné objednať najneskôr 5 pracovných dní p
elektriny, a to z dôvodu zabezpečenia personálnych kapacít ako aj kapacít flotily náhradných zdrojov elektriny a súprerušením
distribúcie
elektriny,
a zdroja
to elektriny.
z dôvodu zabezpeče
časne obhliadky odbernéhoplánovaným
miesta za účelom
posúdenia miesta
pripojenia
náhradného
personálnych
kapacít
ako
aj
kapacít
flotily
náhradných
zdrojov
a súča
V prípade, ak zákazník požiada o prenájom náhradného zdroja elektriny neskôr ako 5 pracovných dníelektriny
pred plánoobhliadky
odberného
miesta
za
účelom
posúdenia
miesta
pripojenia
náhradné
vaným prerušením distribúcie elektriny, naša spoločnosť negarantuje, že pre zákazníka bude mať voľný náhradný
elektriny.
zdroj elektriny z dôvodu, žezdroja
bude použitý
pre iného zákazníka, ktorý si uplatnil požiadavku na prenájom náhradného
V prípade, ak zákazník požiada o prenájom náhradného zdroja elektriny neskôr ak
zdroja elektriny skôr.
pracovných dní pred plánovaným prerušením distribúcie elektriny, naša spoločn
negarantuje, že pre zákazníka bude mať voľný náhradný zdroj elektriny z dôvodu,
bude použitý pre iného zákazníka, ktorý si uplatnil požiadavku na prená
náhradného zdroja elektriny skôr.

