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Elektrik şebekesi bedelleri
Alçak gerilim düzeyindeki SLP müşterileri için elektrik şebekesi bedelleri temel fiyat ve aktif fiyattan meydana gelir. Depolu
ısıtıcılar, kesintili ısı pompaları ve götürü fiyat kesilen küçük tesislerden temel fiyat alınmaz.
Aktif elektrik fiyatı
Depolu ısıtıcılar için aktif elektrik fiyatı
Kesintili ısı pompaları için aktif elektrik fiyatı
Temel fiyat

5,82 ct/kWh
3,18 ct/kWh
3,18 ct/kWh
60,00 €/a

RLM müşterileri için elektrik şebekesi bedelleri, elektrik kullanan yerin bağlandığı şebeke veya trafo merkezinin gerilim
düzeyine göre belirlenir

Kullanma süresi < 2.500 h/a
Elektrik kullanan yerin gerilim düzeyi
Yüksek gerilim
Yüksek gerilimden orta gerilime voltaj düşürme
Orta gerilim
Orta gerilimden alçak gerilime voltaj düşürme
Alçak gerilim

Kullanma süresi ≥ 2.500 h/a
Elektrik kullanan yerin gerilim düzeyi
Yüksek gerilim
Yüksek gerilimden orta gerilime voltaj düşürme
Orta gerilim
Orta gerilimden alçak gerilime voltaj düşürme
Alçak gerilim

Elektrik kullanan yerin gerilim düzeyi

Yüksek gerilim
Yüksek gerilimden orta gerilime voltaj düşürme
Orta gerilim
Orta gerilimden alçak gerilime voltaj düşürme
Alçak gerilim

Yıllık elektrik gücü fiyatı

Aktif elektrik fiyatı

17,68 €/kW*yıl
20,45 €/kW* yıl
21,37 €/kW* yıl
15,02 €/kW* yıl
19,90 €/kW* yıl

2,15 ct/kWh
2,14 ct/kWh
2,90 ct/kWh
4,12 ct/kWh
4,77 ct/kWh

Yıllık elektrik gücü fiyatı

Aktif elektrik fiyatı

52,80 €/kW* yıl
48,98 €/kW* yıl
57,33 €/kW* yıl
79,43 €/kW* yıl
50,05 €/kW* yıl

0,74 ct/kWh
1,00 ct/kWh
1,47 ct/kWh
1,54 ct/kWh
3,56 ct/kWh

Aylık elektrik gücü fiyatı

Aktif elektrik fiyatı

8,80 €/kW*ay
8,16 €/kW*ay
9,56 €/kW*ay
13,24 €/kW*ay
8,34 €/kW*ay

0,74 ct/kWh
1,00 ct/kWh
1,47 ct/kWh
1,54 ct/kWh
3,56 ct/kWh

Reaktif (kör) enerji
Ortalama güç faktörü endüktif olarak 0,9 değerinin altına düşerse, aylık aktif gücün %50’sinin üstüne çıkan reaktif (kör) güç,
reaktif gücün kilowattsaati başına (kvarh) hesaplanabilir.
Reaktif (kör) enerji fiyatı

1,53 ct/kvarh
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Ölçme yerleri işletmesi
Bedeller, ölçme gerilim düzeyine bağlı olarak her bir sayaç için ayrı ayrı hesaplanır.
Modern ölçme tesisatı ve akıllı ölçme sistemleri için bedeller ayrıca yayınlanır.
Yılda bir okumalı tek kontörlü sayaç
Altı ayda bir okumalı tek kontörlü sayaç
Üç ayda bir okumalı tek kontörlü sayaç
Ayda bir okumalı tek kontörlü sayaç
Yılda bir okumalı çift kontörlü sayaç
Altı ayda bir okumalı çift kontörlü sayaç
Üç ayda bir okumalı çift kontörlü sayaç
Ayda bir okumalı çift kontörlü sayaç
Yılda bir okumalı ve azami çeyrek saatte bir ölçüm yapan güç sayacı
Altı ayda bir okumalı ve azami çeyrek saatte bir ölçüm yapan güç sayacı
Üç ayda bir okumalı ve azami çeyrek saatte bir ölçüm yapan güç sayacı
Ayda bir okumalı azami çeyrek saatte bir ölçen güç sayacı
Kayıtlı güç seyrinin alçak gerilimde ölçümü
Kayıtlı güç seyrinin orta gerilimde ölçümü
Kayıtlı güç seyrinin yüksek gerilimde ölçümü

13,11 €/a
30,11 €/a
64,11 €/a
200,11 €/a
49,82 €/a
66,82 €/a
100,82 €/a
236,82 €/a
68,63 €/a
85,63 €/a
119,63 €/a
255,63 €/a
350,03 €/a
434,06 €/a
1.981,87 €/a

Notlar:
(1) Ölçme yerleri işletmesinin bedellerine, konvertörlerin tedarik edilmesi dahildir. Eğer konvertörü müşterinin kendisi tedarik ederse orta
gerilimde sayım noktası başına 100,84 €/yıl ve alçak gerilimde sayım noktası başına 16,81 €/yıl fiyat indirimi yapılır.
(2) Alçak gerilim tarafında ölçülen orta gerilim tesisatında, transformatör kayıplarını dengelemek için enerji ve güç değerleri % 2,8 arttırılır.
(3) Elektronik LD 21 sayacı için uygun düşen kontörlü sayaçların fiyatları geçerlidir.
(4) Üretim tesisatına sahip olan müşteriler için sayaçlara ait bedeller, enerjinin akım yönüne göre ayrı ayrı hesaba katılır.

Yasal düzenlenmiş masraf payları
Yasa ve yönergelerdeki § 26 KWKG, § 19 Abs. 2 StromNEV, § 17f EnWG und § 18 AbLaV paragrafları uyarınca düzenlenmiş
masraf payları, elektrik şebekesi bedellerine ek olarak ayrıca faturalanır ve tahsil edilir. Güncel olarak geçerli yasal masraf
paylarının tutarı ve ayrıca masraf payları hakkında daha kapsamlı bilgiler, Alman iletim hatları şebeke işletmecilerinin
www.netztransparenz.de adresindeki ortak internet platformunda yayınlanmaktadır.

Lisans harcı
Elektriğe talebin az olduğu zamandan yararlanmayan tarifeli müşteriler
Elektriğe talebin az olduğu zamandan yararlanan tarifeli müşteriler
Özel sözleşmeli müşteriler

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

Ölçme yerlerinin işletmesi için verilen hizmetler
Uzaktan okuma için bir GSM modeminin sağlanması
Uzaktan okuma için bir telekomünikasyon tesisinin sağlanması (Yalnız envanter tesisleri için)
Güç seyrini ölçüm yerinde elden okuma. Okuma başına …
SLP müşterileri için ayrıca özel okuma. Okuma başına …
Geçmişe yönelik bir güç grafiğinin hazırlanması
SLP sayacının yerinde kontrol edilmesi (söz konusu yasal ayar kontrolu değil)
RLM sayacının yerinde kontrol edilmesi (söz konusu yasal ayar kontrolu değil)
SLP müşterileri için sayaç değiştirilmesi
Kullanıcının ardından onun yerine gelecek başka bir kullanıcının bulunması talebi

67,00 €/a
242,00 €/a
55,00 €
46,22 €
55,00 €
58,82 €
297,00 €
38,55 €
84,60 €
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Bağlantı kullanımının kesilmesi ve kullanımın yeniden başlatılması
Şebeke işleticisi yasal § 24 NAV paragrafı uyarınca, alçak gerilim şebeke bağlantısına ve şebeke kullanımına ara verir ve buna
yol açan nedenler ortadan kalkınca kullanımı yeniden başlatır. Kullanımın yeniden başlatılması genel geçer iş saatlerinin
dışında gerçekleşirse harcanan zaman ve ayrıca ek harcama da hesaba katılır.
SLP müşterileri için bağlantı kullanımının kesilmesi ve kullanımın yeniden başlatılması
(Tutarın %50’si kullanımın eski haline getirilmesi içindir.)

169,20 €

SLP müşterileri için kullanım kesilmesinin başarısız kalması
RLM müşterileri için bağlantı kullanımının kesilmesi ve kullanımın yeniden başlatılması
(Tutarın %50’si kullanımın eski haline getirilmesi içindir.)

84,60 €
590,00 €

RLM müşterileri için kullanım kesilmesinin başarısız kalması
Bağlantı kullanımının kesilmesi ve kullanımın yeniden başlatılması talebinin iptal edilmesi

295,00 €
7,90 €

Orta ve yüksek gerilim düzeyinde, şebeke bağlantısı ile bağlantı kullanımının kesilmesi ve kullanımın yeniden başlatılması
ortaya çıkan masrafa göre hesaplanır.

Katma değer vergisi
Yukarda adı geçen bütün bedeller, iletim veya hizmet sırasında geçerli olan yasal katma değer vergisi oranına bağlıdır.

Geçerlilik
Fiyatlar 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerlidir.

