PRISER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2015
Priser og abonnementer på eldistribution, transmission og afgifter er oplyst ekskl. køb af el.
På www.elpristavlen.dk kan du finde mere information om 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 2015 – 30. juni 2016 udbetales en samlet rabat på 76,6 mio. kr. Fra den 1. juli
2015 svarer det til en rabat på 26,4%.
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
(26,4%)

-3,27

-3,27

Elsparetarif NRGi Net A/S

2,14

2,14

Eltransportbetaling Energinet.dk

7,10

7,10

Offentlige forpligtelser (PSO)

25,50

25,50

I alt pris uden afgifter

43,85

43,85

Elafgift*

87,80

38,00

131,65

81,85

32,91

20,46

164,56

102,31

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

Periode

Ekskl.
moms

Rabat
26,4%

1 regning

12 mdr.

352,00 kr.

-92,93 kr.

323,84 kr.

2 regninger

6 mdr.

387,00 kr.

-102,17 kr.

356,04 kr.

3 regninger

4 mdr.

422,00 kr.

-111,41 kr.

388,24 kr.

4 regninger

3 mdr.

457,00 kr.

-120,65 kr.

420,44 kr.

6 regninger

2 mdr.

527,00 kr.

-139,13 kr.

484,84 kr.

12 regninger

1 mdr.

737,00 kr

-194,57 kr.

678,04 kr.

1.009,00 kr.

-266,38 kr.

928,28 kr.

12 regninger timeafregnet

-

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

Inkl. moms m.
rabat

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 (26,4%)

-1,76

Elsparetarif NRGi Net A/S

2,14

Eltransportbetaling Energinet.dk

7,10

Offentlige forpligtelser (PSO)

25,50

I alt priser uden energi- og statsafgift

39,64

Elafgift *

87,80

I alt for transmission, distribution og afgift før moms

127,44

* Inkl. minimumsafgift på 0,4 øre/kWh.
Årligt abonnement B-tarif (fratrukket rabat, excl. moms) - kr. 3.494,00-26,4%=2.571,58 kr.

Kunder over 15 mio. kWh pr. år. øre/kWh (A-tarif)
Eltransportbetaling NRGi Net A/S
Rabat eltransportbetaling NRGi Net A/S (26,4%)

Øre ekskl. moms
2,48
-0,65

Elsparetarif NRGi Net A/S

2,14

Eltransportbetaling Energinet.dk

7,10

Offentlige forpligtelser (PSO)

25,50

I alt priser uden energi- statsafgift

36,57

Elafgift*

87,80

I alt for transmission, distribution og afgifter før moms

124,37

*Inkl. minimumsafgift på 0,4 øre/kWh.
Årligt abonnement A-tarif kr. 5.900,00 kr. (fratrukket rabat, excl. moms) - kr. 5.900,00-26,4%=4.342,40 kr.

