PRISER GÆLDENDE FRA 1. APRIL 2015
Priser og abonnementer på eldistribution, transmission og afgifter er oplyst ekskl. køb af fri-el.
Fri-el er den del af elforbruget, der frit kan købes på det danske elmarked, og herunder hører også
forsyningspligtig-el.
På www.elpristavlen.dk kan du finde mere information om fri-el og valg af elleverandør.
NRGi har besluttet, at der udbetales rabat til alle, der er tilsluttet NRGi Net A/S’ elforsyningsnet.
Rabatten gives på det beløb, der tilfalder NRGi Net A/S i form af abonnement og eltransportbetaling og udbetales
løbende via din elregning.
I perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 udbetales en samlet rabat på 107 mio. kr. Fra den 1. januar 2015 svarer det til
en rabat på 37%.
Kunder med et årligt el-forbrug under 200.000
kWh pr. år (C-tarif)

Øre/kWh

Forbrug udover 4.000 kWh årligt i
elopvarmede helårsboliger

Eltransportbetaling NRGi Net A/S

12,38

12,38

Rabat på eltransportbetaling NRGi Net A/S (37%)

-4,58

-4,58

Elsparetarif NRGi Net A/S

2,14

2,14

Eltransportbetaling Energinet.dk

7,10

7,10

Offentlige forpligtelser (PSO)

21,40

21,40

I alt pris uden afgifter

38,44

38,44

Elafgift*

87,80

38,00

126,24

76,44

31,56

19,11

157,80

95,50

I alt før moms
Moms
Elpris i alt
*Inkl. minimumsafgift på 0,4 øre/kWh

Sker der ændringer i grundlaget for den særlige elvarmeafgift, skal du som kunde kontakte NRGi Net A/S. For at få
den totale elpris skal du til beløbene i tabellen tillægge det beløb, du betaler for selve energien.

ABONNEMENT
Antal regninger pr. år fra NRGi Net A/S
1 regning

Periode

Ekskl. moms

Rabat 37%

Inkl. moms m. rabat

12 mdr.

352,00 kr.

-130,24 kr.

277,20 kr.

2 regninger

6 mdr.

387,00 kr.

-143,19 kr.

304,76 kr.

3 regninger

4 mdr.

422,00 kr.

-156,14 kr.

332,33 kr.

4 regninger

3 mdr.

457,00 kr.

-169,09 kr.

359,89 kr.

6 regninger

2 mdr.

527,00 kr.

-194,99 kr.

415,01 kr.

12 regninger

1 mdr.

737,00 kr

-272,69 kr.

580,39 kr.

1.009,00 kr.

-373,33 kr.

794,59 kr.

12 regninger timeafregnet

-

Hertil kommer et evt. abonnement til det selskab, der leverer den frie el.

Kunder over 200.000 kWh pr. år. øre/kWh (B-tarif)

Øre ekskl. Moms

Eltransportbetaling NRGi Net A/S

6,66

Rabat på eltransportbetaling NRGi Net a/S (37%)

-2,46

Elsparetarif NRGi Net A/S

2,14

Eltransportbetaling Energinet.dk

7,10

Offentlige forpligtelser (PSO)

21,40

I alt priser uden energi- og statsafgift

34,84

Elafgift *

87,80

I alt for transmission, distribution og afgift før moms

122,64

* Inkl. minimumsafgift på 0,4 øre/kWh.
Årligt abonnement B-tarif (fratrukket rabat, excl. moms) - kr. 3.494,00-37%=2.201,22 kr.
Kunder over 15 mio. kWh pr. år. øre/kWh (A-tarif)

Øre ekskl. moms

Eltransportbetaling NRGi Net A/S
Rabat eltransportbetaling NRGi Net A/S (37%)

2,48
-0,92

Elsparetarif NRGi Net A/S

2,14

Eltransportbetaling Energinet.dk

7,10

Offentlige forpligtelser (PSO)

21,40

I alt priser uden energi- statsafgift

32,20

Elafgift*

87,80

I alt for transmission, distribution og afgifter før moms
*Inkl. minimumsafgift på 0,4 øre/kWh.
Årligt abonnement A-tarif kr. 5.900,00 kr. (fratrukket rabat, excl. moms) - kr. 5.900,00-37%=3.717,00 kr.

120,00

