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Şebeke ücretleri
Alçak gerilim seviyesini kullanan SLP müşterilerinin şebeke ücretleri, çalışma ve temel ücretin toplamından oluşmaktadır.
Isıtma depolaması, kesilebilir ısıtıcı pompalar ve ek tesisler temel ücrete dahil değildir.
Çalışma ücreti
Isıtma depolaması
Kesilebilir ısıtıcı pompaların çalışma ücreti
Ana ücret

5,26 ct/kWh
2,77 ct/kWh
2,77 ct/kWh
48,00 €/a

RLM müşterilerinin şebeke ücretleri, ilgili alım yerinin bağlı olduğu gerilim veya çevrim seviyesine göre belirlenmektedir.
Kullanım süresi < 2.500 h/a
Gerilim alım seviyesi
Yüksek gerilim
Yüksek gerilim / Orta gerişim çevirme
Orta gerilim
Orta gerilim / Alçak gerilim çevirme
Alçak gerilim

Yıllık hizmet ücreti
19,31 €/kW*a
21,29 €/kW*a
20,38 €/kW*a
14,69 €/kW*a
17,41 €/kW*a

Çalışma ücreti
1,76 ct/kWh
1,62 ct/kWh
2,42 ct/kWh
4,03 ct/kWh
4,10 ct/kWh

Kullanım süresi > 2.500 h/a
Gerilim alım seviyesi
Yüksek gerilim
Yüksek gerilim / Orta gerişim çevirme
Orta gerilim
Orta gerilim / Alçak gerilim çevirme
Alçak gerilim

Yıllık hizmet ücreti
37,02 €/kW*a
29,72 €/kW*a
42,32 €/kW*a
77,71 €/kW*a
41,31 €/kW*a

Çalışma ücreti
1,05 ct/kWh
1,28 ct/kWh
1,54 ct/kWh
1,51 ct/kWh
3,14 ct/kWh

Gerilim alım seviyesi
Yüksek gerilim
Yüksek gerilim / Orta gerişim çevirme
Orta gerilim
Orta gerilim / Alçak gerilim çevirme
Alçak gerilim

Aylık hizmet ücreti
6,17 €/kW*Ay
4,95 €/kW*Ay
7,05 €/kW*Ay
12,95 €/kW*Ay
6,88 €/kW*Ay

Çalışma ücreti
1,05 ct/kWh
1,28 ct/kWh
1,54 ct/kWh
1,51 ct/kWh
3,14 ct/kWh

Reaktif enerji
Ortalama güç faktörü 0,9 endüktif değerin altına düşerse, her reaktif enerji kilovat saati için gerçekleşen çalışmanın aylık %
50’sini aşan reaktif enerji (kvarh) hesaplanabilir.
Kör çalışma fiyatı
1,53 ct/kvarh
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Ölçüm yeri işletimi
Ücretler ölçüm gerilim seviyesine göre belirlenmektedir ve her ödeyici için hesaplanır.
Modern ölçüm donanımları ve akıllı ölçüm sistemlerinin ücretleri ayrı olarak yayınlanmaktadır.
Yıllık okuması olan tekli tarife ödeyicileri
Altı aylık okuması olan tekli tarife ödeyicileri
Üç aylık okuması olan tekli tarife ödeyicileri
Aylık okuması olan tekli tarife ödeyicileri
Yıllık okuması olan ikili tarife ödeyicileri
Altı aylık okuması olan ikili tarife ödeyicileri
Üç aylık okuması olan ikili tarife ödeyicileri
Aylık okuması olan ikili tarife ödeyicileri
% h maks. yıllık okumalı hizmet ödeyicileri
% h maks. altı aylık okumalı hizmet ödeyicileri
% h maks. üç aylık okumalı hizmet ödeyicileri
% h maks. aylık okumalı hizmet ödeyicileri
Alçak gerilimde yük kademesi ödemesi
Orta gerilimde yük kademesi ödemesi
Yüksek gerilimde yük kademesi ödemesi

11,60 €/a
28,60 €/a
62,60 €/a
198,60 €/a
46,31 €/a
63,31 €/a
97,31 €/a
233,31 €/a
60,54 €/a
77,54 €/a
111,54 €/a
247,54 €/a
307,47 €/a
371,15 €/a
1.709,54 €/a

Notlar:
(1) Ölçüm yeri işletimi ücretlerine, trafonun temin edilmesi için belirlenen ücret dahildir. Müşteri trafoyu kendisi temin edecekse, orta gerilimde her ödeme noktası için 89,00 €
tutarında, alçak gerilimde ise her ödeme noktası için 5,00 € tutarında bir tutar hesaplanacaktır.
(2) Alçak gerilim tarafından ölçülen orta gerilimli tesislerde, transformatör kayıplarının dengede tutulması için çalışma ve güç değerleri % 2,8 oranında yükseltilmiştir.
(3) EDL 21 elektronik sayaç için ilgili tarife sayacının ücretleri geçerlidir.
(4) Enerji üretim tesislerine sahip olan müşterilerde sayaç ücretleri enerji akım yönüne göre ayrı olarak hesaplanmaktadır.

Yasal vergiler ________________________________________________________________________________________________
Yasal vergiler AbLaV’ın Madde 26 KWKG, Madde 19 Fık. 2 StromNEV, Madde 17f EnWG ve Madde 18 uyarınca kullanım ücretlerine ek
olarak hesaplanır ve faturalandırılır. Güncel yasal vergi oranları ve vergilerle ilgili tüm ayrıntılı bilgiler Alman Aktarma Şebeke
İşletmecilerininwww.netztransparenz.de adlı ortak internet platformunda yayınlanmaktadır.

Ruhsat vergileri
Düşük yükü olmayan tarifeli müşteriler
Düşük yüklü tarifeli müşteriler
Özel sözleşmeli müşteriler

2,39 ct/kWh
0,61 ct/kWh
0,11 ct/kWh

Ölçüm yeri işletimi için sunulan hizmetler
Uzaktan okuma için bir GSM modeminin sağlanması
Her okuma için yerinde yük kademesinde manuel olarak okuma yapılması
SLP müşterileri için her okumada ekstra okuma
Tarihi yük kademesinin sağlanması
Yerinde SLP sayaç denetimi (yasal bağlayıcılığı olan denetim değil)
Yerinde RLM sayaç denetimi (yasal bağlayıcılığı olan denetim değil)
SLP müşterilerinde sayaç değişimi
Bir bağlantı kullanıcının belirlenmesi için talimat

67,00 €/a
55,00 €
46,22 €
55,00 €
58,82 €
180,67 €
38,55 €
84,60 €

Bağlantı kullanımının kesilmesi ve tekrar açılması
NAV’ın 24. Maddesi uyarınca şebeke işletmecisi şebeke bağlantısını ve alçak gerilimdeki bağlantı kullanımını keser ve gerekli sebepler
giderildikten sonra bunları tekrar kullanıma açar. Bağlantı kullanımının tekrar kullanıma açılması işlemi standart çalışma saatlerinin dışında
gerçekleşirse, ek zaman ve ek çalışma ücretleri talep edilir.
SLP müşterileri için bağlantı kullanımının kesilmesi ve tekrar açılması
(bunun % 50’si tekrar açma için hesaplanır)
SLP müşterileri için başarısız kesim
RLM müşterileri için bağlantı kullanımının kesilmesi ve tekrar açılması
(bunun % 50’si tekrar açma için hesaplanır)
RLM müşterileri için başarısız kesim
Bağlantı kullanımının kesilmesi veya tekrar açılmasına yönelik talimatın iptal edilmesi
Orta ve yüksek gerilimde şebeke bağlantısının ve bağlantı kullanımının kesilmesi ve tekrar açılması, beli ücretlere göre
ücretlendirilmektedir.

169,20 €
84,60 €
590,00 €
295,00 €
7,90 €
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Satış vergisi_________________________________________________________________________________________
Yukarıda belirtilen tüm ücretler, ilgili tedarik noktasında veya hizmetin sağlandığı zamanda geçerli olan yasal satış vergisi oranına tabidir.

Geçerlilik _______________________
Fiyatlar 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerlidir.

