CENIK OSKRBE IN STORITEV
v času sejma MOS v ponudbi od 8. 9. do 31. 10. 2015

CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GOSPODINJSKE ODJEMALCE

ZANESLJIVO
ELEKTRIKA 24 - MOS

ZAJAMČENA
CENA

VT* (€/kWh)

MT* (€/kWh)

ET* (€/kWh)

2 leti od začetka
dobave

0,06697 (brez DDV)

0,03549 (brez DDV)

0,05559 (brez DDV)

0,08170 (z DDV)

0,04330 (z DDV)

0,06782 (z DDV)

* Znesek popusta (do 50 €) akcijske ponudbe se bo izračunal na podlagi podatkov odjemalca o porabljeni električni energiji za mesec avgust.

CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA MALE POSLOVNE ODJEMALCE
PRIKLJUČNA
MOČ (kW)

ELEKTRIKA MPO - MOS do 40

ZAJAMČENA
CENA

VT* (€/kWh)

MT* (€/kWh)

ET* (€/kWh)

1 leto od začetka
dobave

0,05899 (brez DDV)

0,03799 (brez DDV)

0,05199 (brez DDV)

0,07270 (z DDV)

0,04682 (z DDV)

0,06407 (z DDV)

CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA IMETNIKE KARTICE MOZAIK PODJETNIH
PRIKLJUČNA
MOČ (kW)

ELEKTRIKA OZS - MOS do 40

ZAJAMČENA
CENA

VT* (€/kWh)

MT* (€/kWh)

ET* (€/kWh)

1 leto od začetka
dobave

0,05671

0,03755

0,04936

(brez DDV)

(brez DDV)

(brez DDV)

* Navedene cene veljajo samo za dobavo električne energije in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države. 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. Kupec se lahko odloči za nakup Zelene energije (električne energije iz obnovljivih virov) v višini izbranega deleža po desetinah (10%, 20%...100%). Obračuna se kot zmnožek Zelene
energije, izbranega deleža ter porabljene oz. obračunane mesečne količine električne energije. Cena dodatka za zeleno energijo iz obnovljivih virov energije je 0,001€/kWh brez DDV oziroma
0,00122 €/kWh z DDV. Cene iz cenika ELEKTRIKA MPO - MOS in ELEKTRIKA OZS - MOS, veljajo od dneva sklenitve pogodbe za 12 mesecev. Cene iz cenika ZANESLJIVO ELEKTRIKA 24 - MOS
veljajo od dneva sklenitve pogodbe za 24 mesecev. Po izteku veljavnosti oskrbe z zajamčeno nespremenjeno ceno bo dobavitelj odjemalcu v nadaljevanju dobavljal električno energijo pod pogoji, ki
veljajo za istovrstno oskrbo z veljavnostjo cene do preklica, na podlagi Splošnih pogojev za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem in Cenika oskrbe in storitev.

CENIK ZEMELJSKEGA PLINA ZA OSKRBO GOSPODINJSKIH IN MALIH POSLOVNIH
ODJEMALCEV
(z letnim odjemom do 30.000 sm3)

ZEMELJSKI PLIN - MOS

ZAJAMČENA CENA

CENA (€/Sm3)

1 leto od začetka dobave

0,30300 (brez DDV)

CENIK ZEMELJSKEGA PLINA ZA OSKRBO IMETNIKOV KARTICE MOZAIK PODJETNIH
(z letnim odjemom do 30.000 sm3)

ZEMELJSKI PLIN OZS - MOS

ZAJAMČENA CENA

CENA (€/Sm3)

1 leto od začetka dobave

0,28890 (brez DDV)

* Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države. Cenik velja od 8. 9. 2015. Cene iz cenika ZANESLJIVO
PLIN OZS - MOS veljajo od dneva sklenitve pogodbe za 12 mesecev. Po izteku veljavnosti oskrbe z zajamčeno nespremenjeno ceno bo dobavitelj odjemalcu v nadaljevanju dobavljal zemeljski plin
pod pogoji, ki veljajo za istovrstno oskrbo z veljavnostjo cene do preklica, na podlagi Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina in Cenika oskrbe in storitev.

