CENIK ZA OSKRBO GOSPODINJSKIH ODJEMALCEV
Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

(velja od 1. 3. 2019)

INOVATIVEN-E
cena energije v €/kWh

Paket INOVATIVEN-E ponuja nekaj novega.
Ceno električne energije bomo prilagajali cenam
na borzi.
V primeru, da bodo cene električne energije
padale, bomo tudi mi cenik za paket INOVATIVEN-E temu primerno prilagodili.
Paket INOVATIVEN-E je paket, ki se prilagaja
razmeram na trgu in vam ponuja pošteno ceno.

VT

0,06485

MT

0,04392

ET

0,06039

vezava

ne

garantirana cena

ne

Vizija neskončnost*
kavcija

2,46 € brez DDV
100 EUR

e-poslovanje

da

SEPA

da

vezava

ne

garantirana cena

ne

ODLIČEN-E

Paket ODLIČEN-E ponuja odlično ceno.
Primeren je za vse, ki si želite odlično ceno vendar
brez vezave.
Kadarkoli lahko zamenjate paket in postanete
uporabnik drugega izbranega paketa iz naše
ponudbe.

cena energije v €/kWh

VT

0,06955

MT

0,04983

ET

0,06697

Vizija neskončnost*

2,46 € brez DDV

kavcija

ne

e-poslovanje

da

SEPA

da

VAREN-E

cena energije v €/kWh
Paket VAREN-E ponuja zagotovljeno ceno.
Za vašo varnost smo v ponudbo vključili paket s
konkurenčno ceno, ki vam jo zagotavljamo za
obdobje enega leta.
Bodite brez skrbi in izberite paket VAREN-E.

VT

0,07516

MT

0,05288

ET

0,07019

vezava

12 mesecev

garantirana cena

12 mesecev

Vizija neskončnost*

2,46 € brez DDV

kavcija

ne

e-poslovanje

ne

SEPA

ne

vezava

ne

garantirana cena

ne

Vizija neskončnost*

ne

kavcija

ne

e-poslovanje

ne

SEPA

ne

PREPROST-E

Paket PREPROST-E je paket brez posebnih
pogojev.
Nudi vam konkurenčno ceno brez vezave.
Paket PREPROST-E je edini paket, ki ne vključuje
fiksnega mesečnega stroška Vizija neskončnost.
Ne želite vezave, niti posebnih pogojev? Izberite
paket, ki je preprosto PREPROST-E.

cena energije v €/kWh

VT

0,07676

MT

0,05515

ET

0,07358

*Cene ne vključujejo DDV-ja.
*Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije in sicer v EUR/kWh. Cenik ne vključuje cene za uporabo omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine.
*Vizija neskončnost je fiksni mesečni strošek.
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PRODAJNI POGOJI ZA PAKETE

INOVATIVEN-E, ODLIČEN-E, VAREN-E, PREPROST-E
Paketi INOVATIVEN-E, ODLIČEN-E, PREPROST-E so paketi brez vezave. Dobavitelj si pridružuje pravico, da
zaradi trenutne situacije na trgu z električno energijo lahko uvede nov paket oskrbe z električno energijo oziroma
ukine posamezen paket, če o tem na ustrezen način obvesti odjemalca. Dobavitelj si pridružuje pravico, da zaradi
trenutne situacije na trgu z električno energijo lahko spremeni cene oskrbe z električno energijo, če o tem na
ustrezen način obvesti odjemalca. V primeru ukinitve paketa INOVATIVEN-E, ODLIČEN-E, PREPROST-E
oziroma spremembe cen paketa INOVATIVEN-E, ODLIČEN-E, PREPROST-E velja, da je odjemalec uvrščen v
drugo vrsto oskrbe dobavitelja, razen, če si sam ne izbere druge ustrezne dobave električne energije dobavitelja.
Pogoj za pristop k paketu INOVATIVEN-E je plačilo kavcije v znesku 100 EUR*. Kavcijo je odjemalec dolžan
plačati ob podpisu pogodbe, služi pa kot zagotovilo, da bo odjemalec izpolnjeval vse svoje obveznosti (plačila
računov).
Pogoj za pristop k paketu INOVATIVEN-E in ODLIČEN-E je elektronsko poslovanje z dobaviteljem. To pomeni, da
odjemalec prejema račune izključno v elektronski obliki in plačilo računa izvede preko direktne obremenitve pri
svoji banki. Odjemalcem, ki ne bodo pristopili k prejemanju računa v PDF obliki, bo dobavitelj na računu za
električno energijo obračunal strošek 1 EUR z DDV za merilno mesto, ki je predmet pogodbe. Vsa ostala obvestila
bo dobavitelj posredoval odjemalcu na odjemalčev elektronski naslov, oziroma bodo odjemalcu dostopna na
portalu ali spletni strani.
Dobavitelj bo odjemalcem, ki so izbrali paket INOVATIVEN-E, ODLIČEN-E, VAREN-E vsak mesec zaračunaval
fiksni strošek Vizija neskončnost v znesku 2,46 EUR brez DDV (3 EUR z DDV). Več o samem strošku si lahko
preberete na naši spletni strani www.involta.si.
Odjemalec se s pristopom k paketu VAREN-E in s sklenitvijo pogodbe zavezuje, da bo 12 mesecev od sklenitve
oziroma začetka uporabe pogodbe ostal odjemalec električne energije paketa VAREN-E dobavitelja pod pogoji iz
te ponudbe. Dobavitelj bo odjemalcu zagotavljal nespremenjeno ceno za obdobje enega leta od sklenitve pogodbe.
Zaradi pridobitve posebne ugodnosti za paket VAREN-E se odjemalec zavezuje, da sklenjena pogodba v
dogovorjenem času 12 mesecev ne bo prenehala veljati. Odjemalec, ki odstopi od pogodbe pred iztekom pogodbeno
dogovorjenega obdobja zaradi zamenjave dobavitelja, odklopa od distribucijskega sistema na lastno željo,
spremembe lastništva merilnega mesta ali plačnika, izbire drugega paketa oskrbe z električno energijo, ali v
primeru odpovedi pogodbe o dobavi ali ustavitve dobave zaradi neporavnanih obveznosti oziroma zaradi drugih
vzrokov s strani odjemalca, je dolžan dobavitelju na njegovo zahtevo plačati nadomestilo za predčasno prekinitev
pogodbe v višini 50 EUR (z DDV), dobavitelj pa mu bo obračunal tudi strošek izdelave obračuna zaradi predčasne
prekinitve pogodbe.
Paket INOVATIVEN-E, ODLIČEN-E, VAREN-E in PREPROST-E odjemalec izbere tako, da izpolni vlogo
»Elektronsko naročilo« ali odda vlogo »Povpraševanje« in sklene pogodbo o dobavi električne energije s pomočjo
sodobnih elektronskih komunikacij. Dobavitelj prične z dobavo električne energije s sklenitvijo pogodbe oziroma z
vključitvijo v bilančno (pod)skupino dobavitelja.
Primerno oddana vloga »Elektronsko naročilo« ali »Povpraševanje« (vlogi lahko oddate na dobaviteljevi spletni
strani www.involta.si) pomeni potrditev prodajnih pogojev. INVOLTA d.o.o. bo podpisniku izpolnjenega obrazca
»Povpraševanje« oziroma pošiljatelju »Elektronskega naročila« po pošti v podpis posredovala pogodbo o dobavi
električne energije.
Dobavitelj nudi odjemalcu tudi dodatne storitve in ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani dobavitelja
(npr. e-račun, direktna bremenitev, oddaja števčnega stanja…).
Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije in sicer v EUR/kWh. Cenik ne vključuje cene za uporabo
omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine.
Čas trajanja posameznih tarifnih postavk in sicer večje dnevne tarifne postavke (VT), manjše dnevne tarifne
postavke (MT) in enotne dnevne tarifne postavke (ET) je določen v splošnem aktu Agencije za energijo. Za merilna
mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT, za merilna mesta z enotarifnim merjenjem velja cena ET.
V kolikor odjemalec navede neresnične oziroma napačne podatke ima dobavitelj pravico, da odreče sodelovanje v
tej ponudbi oziroma odstopi od že sklenjene pogodbe. V tem primeru, ga bo dobavitelj v osmih (8) dneh od prejema
pristopne izjave oziroma od trenutka, ko je izvedel za utemeljen razlog, na podlagi katerega je upravičen odjemalcu
odreči pravico pristopa k tej ponudbi, o tem odjemalca obvestil. Med utemeljene razloge se štejejo navajanje
napačnih, zavajajočih ali neresničnih podatkov, neizpolnjevanje pogojev za sklenitev pogodbe, obstoj medsebojnih
sporov ali neporavnanih finančnih obveznosti iz naslova dobavljene električne energije ali iz kakšnega drugega
poslovnega odnosa itd. Dobavitelj ima na podlagi ugotovljene nepravilnosti pravico odjemalcu zaračunati vse
stroške, nastale z neupravičenim priznavanjem ugodnosti po tej ponudbi, oziroma mu obračunati že priznane
ugodnosti od trenutka pristopa k tej ponudbi do trenutka, ko je dobavitelj odrekel pristop k tej ponudbi oziroma
odpovedal pogodbo.
*Plačilo kavcije odjemalec izvede z nakazilom 100 EUR na TRR:
INVOLTA d.o.o.
Kunaverjeva ulica 9
1000 Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0001 7575 389 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. Ljubljana)
Velja od 1. 3. 2019
INVOLTA d.o.o.
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