CENIK OSKRBE IN STORITEV
v ponudbi od 22. 5. 2015

(cenik električne energije za gospodinjske odjemalce)
ZAJAMČENA
CENA

VEZAVA

VT* (€/kWh)

MT* (€/kWh)

ET* (€/kWh)

ZANESLJIVO
ELEKTRIKA 12

1 leto od začetka
1 leto
dobave

0,06502 (brez DDV)

0,03602 (brez DDV)

0,05554 (brez DDV)

0,07932 (z DDV)

0,04394 (z DDV)

0,06776 (z DDV)

ZANESLJIVO
ELEKTRIKA 24

2 leti od začetka
dobave

1 leto

0,06697 (brez DDV)

0,03549 (brez DDV)

0,05559 (brez DDV)

0,08170 (z DDV)

0,04330 (z DDV)

0,06782 (z DDV)

ZANESLJIVO
ELEKTRIKA

do preklica

brez

0,06885 (brez DDV)

0,03672 (brez DDV)

0,05869 (brez DDV)

0,08400 (z DDV)

0,04480 (z DDV)

0,07160 (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 in poslovnim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno
CDK1 do vključno CDK7)

ZANESLJIVO PLIN

ZAJAMČENA CENA

VEZAVA

do preklica

brez

CENA (€/Sm3)

CENA (€/kWh)

0,32990 (brez DDV)

0,03063 (brez DDV)

0,40248 (z DDV)

0,03737 (z DDV)

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države. Cenik velja od 1. 10. 2013.

PRILAGODITE CENO SVOJIM POTREBAM
PLUSI ZA ZVESTE (popusti vplivajo na višino vseh tarif)
Veliki odjemalci (Veliki)
Za odjemalce s porabo nad 5.000 kWh/leto (se izključuje s popustom za
Črpalka in Emobilnost).

Toplotna črpalka (Črpalka)
Za lastnike toplotnih črpalk (se izključuje s popustom za Veliki in Emobilnost).

Emobilnost (Emobilnost)
Za lastnike električnih avtomobilov (se izključuje s popustom za Veliki in Črpalka).

Skupna dobava: elektrika + plin (Elektrika+plin)
Ob skupni dobavi električne energije in zemeljskega plina.

Sinergija partnerji (Sinergija)
Za naročnike storitev T-2 in Elektro energije.

4 % popust
na cene električne energije

6 % popusta
na cene električne energije
5 % popust
na cene električne energije
1 % popusta
na ceno električne energije in zemeljskega plina
1 % popusta
na ceno električne energije in/ali zemeljskega plina

CENIK OSKRBE IN STORITEV
v ponudbi od 22. 5. 2015

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

DODATNE STORITVE
V primeru, da ponudnik na odjemalčevo željo naredi obračun.

2,00 € brez DDV
(2,44 € z DDV)

Opomin dobavitelja (Opomin)

0,50 € brez DDV

Obračun električne energije na zahtevo odjemalca (Zahtevan obračun)

V primeru, da računa za električno energijo ne poravnate pravočasno.
V skladu z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV davek od stroškov opomina ni zaračunan. Storitev izdelave kontrolnega obračuna električne energije na zahtevo odjemalca se zaračuna, v kolikor
odjemalec sporoči stanje števca v terminu med 1 . in 15. v tekočem mesecu in se ni zavezal k rednemu sporočanju števčnih stanj. V terminu med 15. in zadnjim dnem v mesecu se sporočenih števčnih stanj ne
upošteva za spremembo rednega mesečnega obroka ali izdelavo kontrolnega obračuna električne energije.

NAROČILO OSKRBE IN STORITEV
v ponudbi od 22. 5. 2015

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 merilnega mesta za električno energijo GS1 GSRN*

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

* GS1 GSRN - nova oznaka za merilno mesto (18-mestno število) v uporabi od 1. 5. 2018 na podlagi Akta o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z
električno energijo in zemeljskim plinom. Oznaka se nahaja na računu za električno energijo.

Naročam na Ceniku oskrbe in storitev označeno oskrbo z električno energijo in/ali zemeljskim plinom in/ali izbrane storitve. Pogoji oskrbe so določeni v
Splošnih pogojih za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: splošni pogoji), Splošnih pogojih za dobavo zemeljskega plina
gospodinjskim in poslovnim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7 (v nadaljevanju: splošni pogoji) in Posebnih pogojih za dobavo
električne energije in zemeljskega plina, ki so objavljeni na dobaviteljevih spletnih straneh, www.elektro-energija.si.
Z oddajo tega naročila postane le-to kot priloga sestavni del pogodbe o oskrbi sklenjeni med odjemalcem in dobaviteljem, štev.:

številka pogodbe

Podpis / žig
Kraj in datum

kraj in datum podpisa

podpis plačnika

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Če podajate privolitev za obdelavo osebnih podatkov za spodaj opisani namen, označite to s kljukico/križcem pred DA.

Podajam izrecno privolitev, da lahko upravljavec ELEKTRO ENERGIJA d.o.o., matična družba upravljavca in z njo povezane družbe (naštete na
spletni strani http://www.gen-i.si/) osebne podatke pridobljene v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti upravljavca obdeluje za namene obveščanja
o osebno prilagojenih ponudbah, v skladu s Pogoji varstva osebnih podatkov ter mi pošilja osebno prilagojena obvestila prek sporočil SMS in MMS,
pošte in elektronske pošte, do preklica tega soglasja.



DA

Privolitev velja do preklica.
Privolitve imam pravico kadarkoli spremeniti/preklicati tako, da to sporočim pisno na sedež upravljavca: ELEKTRO ENERGIJA, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov,
svetovanje in storitve, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali v katerokoli njegovo poslovalnico ali na njegov elektronski naslov: dpo@gen-i.eu. Preklic lahko podam na
obrazcu, ki se nahaja na spletni strani www.elektro-energija.si.

Naprošamo vas za čitljivo in jasno označevanje izbrane možnosti. Upoštevane bodo samo tiste privolitve, ki bodo imele nedvoumno kljukico/križec pred DA. Pogoji
varstva osebnih podatkov, dostopni na www.elektro-energija.si.

