CENIK AKCIJSKE PONUDBE
»Dvojček 2017«, ki traja od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2018 oziroma do preklica

(cenik električne energije za gospodinjske odjemalce)

ELEKTRIKA
DVOJČEK 2017

ZAJAMČENA CENA

VEZAVA

1 leto od
začetka dobave

1 leto

VT* (€/kWh)

MT* (€/kWh)

ET* (€/kWh)

0,05599 (brez DDV)

0,02999 (brez DDV)

0,04999 (brez DDV)

0,06831 (z DDV)

0,03659 (z DDV)

0,06099 (z DDV)

* Čas večje in manjše dnevne tarife določa Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska
omrežja (Ur. l. RS, št. 1 21/05): VT: od ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00; MT: od ponedeljka do petka od 22.00 do 6.00; sobote in nedelje ter dela prosti dnevi od 0.00 do 24.00; ET: od ponedeljka do nedelje od
0.00 do 24.00, vse dni v letu.

(cenik za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno
CDK1 do vključno CDK7)

PLIN
DVOJČEK 2017

ZAJAMČENA CENA

VEZAVA

1 leto od začetka dobave

1 leto

CENA (€/Sm3)

CENA (€/kWh)

0,2435 (brez DDV)

0,02261 (brez DDV)

0,2971 (z DDV)

0,02758 (z DDV)

Navedene cene veljajo samo za dobavo električne energije in zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.
Ponudba velja od 1. 1. 2017 do 31 1. 2018 oziroma do preklica. Cene iz tega cenika veljajo za akcijo Dvojček 2017 in zgolj pod pogoji določenimi v Naročilu akcijske ponudbe.

PRILAGODITE CENO SVOJIM POTREBAM
NAGRADNI PLUSI (bonusi se računajo v fiksnem znesku mesečno in se prikazujejo na obračunu za vsako postavko posebej)
SEPA direktna bremenitev (SEPA)
Nižji stroški plačevanja položnic in lažje poslovanje.

Račun po e-pošti (Eračun)
Nižji stroški izdaje računov ob sočasni odpovedi papirnega računa,
okolje pa vam bo hvaležno.

Skupen račun za elektriko in plin (1 račun)
Nižji stroški plačevanja položnic in lažje poslovanje.

bonus 0,10 € brez DDV
(0,12 € z DDV) pri mesečnem računu
bonus 0,13 € brez DDV
(0,16 € z DDV) pri mesečnem računu

bonus 0,13 € brez DDV
(0,16 € z DDV) pri mesečnem računu

NAROČILO AKCIJSKE PONUDBE
»Dvojček 2017«, ki traja od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2018 oziroma do preklica

Podpisani,

ime in priimek / naziv podjetja

davčna številka / ID za DDV

ulica in hišna številka / sedež

telefonska številka

poštna številka in kraj

e-pošta

Za merilno mesto:

Za odjemno mesto:

številka merilnega mesta za električno energijo

številka odjemnega mesta za zemeljski plin

naslov merilnega mesta za električno energijo / odjemnega mesta za plin (ulica, hišna številka)

poštna številka in kraj

nadstropje

št. stanovanja

s podpisom naročila potrjujem naročilo akcijske ponudbe električne energije in/ali zemeljskega plina Elektro energije d.o.o.
Dvojček 2017, ki traja od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2018 oziroma do preklica, pod pogoji določenimi v Akcijski ponudbi »Dvojček
2017«. Naročilo je/bo sestavni del veljavne pogodbe o energentih.
POGOJI AKCIJE »Dvojček 2017«
1.

Akcija »Dvojček 2017« (v nadaljevanju Akcija) velja za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce električne energije dobavitelja Elektro energije d.o.o., ki so priklopljeni na
distribucijsko omrežje zemeljskega plina in ki v času Akcije posredujejo naročilo na električno energijo in/ali zemeljski plin in nato sklenejo pogodbo za oskrbo z energenti. Naročilo
je / bo sestavni del veljavne/podpisane Pogodbe o oskrbi z energenti – električno energijo in/oz. zemeljskim plinom pod pogoji Akcije.

2.

Cene električne energije pod pogoji Akcije znašajo: VT: 0,05599 €/kWh brez DDV (0,06831 €/kWh z DDV), MT: 0,02999 €/kWh brez DDV (0,03659 €/kWh z DDV) in ET: 0,04999
€/kWh brez DDV (0,06099 €/kWh z DDV) in zemeljskega plina 0,2435 €/Sm3 brez DDV (0,2971 €/Sm3 z DDV) oziroma 0,02261 €/kWh brez DDV (0,02758 €/kWh z DDV) za obdobje
enega leta od začetka dobave, pri čemer se odjemalec veže za obdobje enega leta. Navedene cene veljajo samo za dobavo električne energije in zemeljskega plina in ne vključujejo
omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

3.

Ponudba iz te Akcije se izključuje z drugimi akcijami Elektro energije d.o.o. in s popusti Toplotne črpalke, Skupna dobava: elektrika + plin, Emobilnost, Sinergija partnerji in Veliki
odjemalci. Ponudba iz te Akcije ne velja za obstoječe odjemalce s sklenjeno oskrbo z vezavo.

4.

Odjemalci lahko izkoristijo Nagradne pluse v obliki bonusov za SEPO - direktno bremenitev, Eračun - prejemanje računov po elektronski pošti in 1 račun - za prejemanje skupnega
računa za električno energijo in zemeljski plin.

5.

Dobavitelj Elektro energija d.o.o. bo odjemalcu upošteval cene pod pogoji te Akcije po prejemu tega naročila in sklenitvi ustrezne Pogodbe o oskrbi z energenti – električno
energijo in/oz. zemeljskim plinom.

6.

Akcija traja od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2018 oziroma do preklica.

Kraj in datum

Podpis

kraj in datum podpisa

podpis naročnika storitve

