CENIK IN POGOJI AKCIJSKE PONUDBE
»Dvojček 2018/2«, ki traja od 1. 10. 2018 do 10. 1. 2019 oziroma do predčasnega
preklica

(cenik električne energije za gospodinjske odjemalce)

ELEKTRIKA
DVOJČEK 2018/2

ZAJAMČENA CENA

VEZAVA

1 leto od
začetka dobave

1 leto

VT* (€/kWh)

MT* (€/kWh)

ET* (€/kWh)

0,05999 (brez DDV)

0,03599 (brez DDV)

0,05299 (brez DDV)

0,07319 (z DDV)

0,04391 (z DDV)

0,06465 (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 2018/2

ZAJAMČENA CENA

VEZAVA

1 leto od začetka dobave

1 leto

CENA (€/Sm3)

CENA (€/kWh)

0,2519 (brez DDV)

0,02339 (brez DDV)

0,3074 (z DDV)

0,02854 (z DDV)

Navedene cene veljajo samo za dobavo električne energije in zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter
Akcijska ponudba velja od 1. 10. 2018 do 10. 1. 2019 oziroma do preklica. Cene iz tega cenika veljajo za akcijo Dvojček 2018/2 in zgolj pod pogoji te akcije.

drugih
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POGOJI AKCIJE »Dvojček 2018/2« - spremembe št. 1
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2.

3.
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S Pogoji Akcije »Dvojček 2018/2« - Spremembe št. 1, se podaljšuje trajanje akcije »Dvojček 2018/2« do 10. 1. 2019 ter posledično rok za dostavo originalno
podpisane Pogodbe o oskrbi z električno energijo/zemeljskim plinom in Izjave o pristopu k Akciji (novi odjemalci) oziroma Izjave o pristopu k Akciji (obstoječi
odjemalci) najkasneje do vključno 21. 1. 2019.
Akcija »Dvojček 2018/2« (v nadaljevanju: Akcija) velja za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce električne energije/zemeljskega plina dobavitelja Elektro
energije d.o.o. (v nadaljevanju: dobavitelj), ki sami navežejo stik z dobaviteljem in v Akciji želijo sodelovati in izpolnijo vse zahtevane pogoje Akcije, pri tem
pa morajo najkasneje do 21. 1. 2019 dobavitelju vrniti original podpisano Pogodbo o oskrbi z električno energijo/zemeljskim plinom in Izjavo o pristopu k
Akciji (novi odjemalci) oziroma Izjavo o pristopu k Akciji (obstoječi odjemalci). Izjava se šteje kot priloga in sestavni del Pogodbe o oskrbi z električno
energijo/zemeljskim plinom.
Cene električne energije pod pogoji Akcije znašajo: VT: 0,05999 €/kWh brez DDV (0,07319 €/kWh z DDV), MT: 0,03599 €/kWh brez DDV (0,04391 €/kWh z
DDV) in ET: 0,05299 €/kWh brez DDV (0,06465 €/kWh z DDV) in zemeljskega plina 0,02339 €/kWh brez DDV (0,02854 €/kWh z DDV) za obdobje enega leta
od začetka dobave, pri čemer se odjemalec veže za obdobje enega leta. Po izteku enega leta dobavitelj začne odjemalcu zaračunavati cene električne
energije/zemeljskega plina po cenah iz cenika Osnovna oskrba/Zanesljivo plin, razen če odjemalec veljavno pristopi h kakšni novi akciji dobavitelja.
Dobavitelj o izteku obračunavanja cen po tej Akciji in začetku obračunavanja cen iz cenika Osnovna oskrba/Zanesljivo plin (če odjemalec ne pristopi k kakšni
drugi oskrbi) odjemalca ne obvešča posebej. Navedene cene veljajo samo za dobavo električne energije in zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine,
trošarine ter drugih električne energije/zemeljskega plina postavk predpisanih s strani države.
Cene te Akcije veljajo samo za tiste odjemalce, ki veljavno pristopijo k tej Akciji in ki se bodo hkrati naročili na prejemanje računov po elektronski pošti v PDF
obliki ali na prejemanje elektronskega računa v e-banko (pojasnilo: račun po elektronski pošti v PDF obliki in elektronski račun v e-banko ne pomeni direktne
bremenitve SEPA). Odjemalec, ki ne želi pristopiti k prejemanju računov v PDF obliki ali k prejemanju elektronskega računa v e-banko, se mu v obdobju
dobave energentov po akcijski ceni, na mesečnem tiskanem računu dodatno zaračuna strošek v višini 1 EUR (cena z 22% DDV).
V Akciji lahko sodelujejo samo tisti obstoječi odjemalci, ki nimajo sklenjene Pogodbe o oskrbi z električno energijo/zemeljskim plinom z vezavo in ki so hkrati
v zadnjih dvanajstih mesecih, šteto od 1. 10. 2017 dalje, pravočasno poravnavali vse svoje obveznosti do dobavitelja Elektro energija d.o.o., skladno z
izdanimi računi za električno energijo/zemeljski plin.
Ta Akcija se izključuje z drugimi akcijami Elektro energije d.o.o. in s popustom Toplotne črpalke. Bonusa za račun po e-pošti (Eračun) ni možno koristiti.
Odjemalci lahko izkoristijo Nagradna plusa v obliki bonusov za SEPO - direktno bremenitev in 1 račun - za prejemanje skupnega računa za električno energijo
in zemeljski plin.
Dobavitelj Elektro energija d.o.o. bo odjemalcu pričel obračunavati cene pod pogoji te Akcije naslednji mesec po prejemu originala podpisane Izjave o
pristopu k Akciji (obstoječi odjemalec) oziroma od dne uspešne zamenjave dobavitelja električne energije/zemeljskega plina v korist Elektro energije kot
dobavitelja (novi odjemalec).
Dobavitelj kot upravljavec osebne podatke odjemalca obdeluje skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. Obdeluje jih za namene
izvajanje aktivnosti na zahtevo odjemalca (priprava informacij, ponudb, ipd.) pred sklenitvijo pogodbe, za izvajanje pogodbe, za izpolnitev zakonskih
obveznosti prodajalca ter zaradi zakonitih interesov, med katere spadajo tudi neposredno trženje in posredovanje, vključno z obdelavo osebnih podatkov
družbam, ki so z upravljavcem povezane (naštete na spletni strani http://www.gen-i.si/). Dobavitelj v jasno razvidni, razumljivi in berljivi obliki odjemalcu
zagotavlja vse zakonsko zahtevane informacije v zvezi z osebnimi podatki v Pogojih varstva osebnih podatkov, dostopni na sedežu in v vseh poslovalnicah
dobavitelja ter na spletni strani www.elektro-energija.si.
Akcija traja od 1. 10. 2018 do 10. 1. 2019 oziroma do predčasnega preklica.

Ljubljana; dne 5. 11. 2018
Elektro energija d.o.o.

