CENIK ZA SAMOOSKRBO GOSPODINJSKIH ODJEMALCEV
Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
SAMOOSKRBA

Paket SAMOOSKRBA je namenjen vsem
lastnikom naprav za samooskrbo, ki so hkrati tudi
lastniki merilnega mesta v stavbi, ki se
samooskrbuje z električno energijo.
Električno energijo se pri paketu SAMOOSKRBA
obračunava po enotni tarifi /ET).

cena energije v €/kWh
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Ta Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije in sicer v EUR/kWh. Cenik ne vključuje stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za
zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje
operaterja trga ter morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.
*Premija za kritje odstopanj prevzete in oddane električne energije: namenjena je pokrivanju stroškov, ki nastanejo v okviru samooskrbe zaradi uravnavanja nepredvidljivega odjema in oddaje
električne energije odjemalca v omrežje.

PRODAJNI POGOJI ZA PAKET
SAMOOSKRBA

Paket SAMOOSKRBA je paket brez vezave. Prodajalec si pridržuje pravico, da zaradi trenutne situacije na trgu z
električno energijo lahko spremeni cene oskrbe z električno energijo, če o tem na ustrezen način obvesti Kupca.
Pogoj za pristop k paketu SAMOOSKRBA je, da ima Kupec v lasti napravo za samooskrbo ter da je tudi lastnik merilnega
mesta, ki se samooskrbuje z električno energijo. Priključna moč naprave ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči
odjema merilnega mesta, na notranjo napeljavo katerega je ta naprava priključena.
Pogoj za pristop k paketu SAMOOSKRBA je tudi elektronsko poslovanje s Prodajalcem, kar pomeni, da Kupec
prejema račune izključno v elektronski obliki (PDF na elektronski naslov). Kupec, ki bo želel prejemati račune v
papirnati obliki, mora to izrecno pisno zahtevati od Prodajalca ter mu sporočiti naslov za pošiljanje, Prodajalec pa
mu v tem primeru lahko zaračuna stroške računa v papirnati obliki skladno s Cenikom storitev za odjemalce električne
energije Prodajalca. Vsa ostala obvestila bo Prodajalec posredoval Kupcu na njegov elektronski naslov, oziroma bodo
Kupcu dostopna na portalu ali spletni strani Prodajalca.
Prodajalec bo Kupcu, ki je izbral paket SAMOOSKRBA vsak mesec zaračunaval fiksni strošek “Premija za kritje
odstopanj prevzete in oddane električne energije” (v nadaljevanju: Premija). Premija je namenjena pokrivanju
stroškov, ki nastanejo v okviru samooskrbe zaradi uravnavanja nepredvidljivega odjema in oddaje električne
energije Kupca v omrežje.
Paket SAMOOSKRBA Kupec izbere tako, da izpolni Elektronsko naročilo ali odda obrazec Povpraševanje za dobavo
električne energije (v nadaljevanju: Povpraševanje) in sklene Pogodbo o samooskrbi gospodinjskega odjemalca z
električno energijo (v nadaljevanju: Pogodba) s Prodajalcem s pomočjo sodobnih elektronskih komunikacij. Prodajalec
prične z dobavo električne energije s sklenitvijo Pogodbe oziroma z vključitvijo v bilančno (pod)skupino Prodajalca.
Prodajalec nudi Kupcu tudi dodatne storitve in ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani Prodajalca (npr. e- račun,
direktna obremenitev, oddaja števčnega stanja…).
V kolikor potencialni Kupec oziroma Kupec navede neresnične oziroma napačne podatke ima Prodajalec pravico,
da odreče sodelovanje v tej ponudbi oziroma odstopi od že sklenjene Pogodbe skladno z vsakokrat veljavnimi
Splošnimi pogoji družbe Involta d.o.o za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: SP).
V tem primeru, bo Prodajalec v osmih (8) dneh od prejema pristopne izjave oziroma od trenutka, ko je izvedel za
utemeljen razlog, na podlagi katerega je upravičen potencialnemu Kupcu odreči pravico pristopa k tej ponudbi, o
tem 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 koli poslovnega odnosa itd. Prodajalec ima na podlagi ugotovljene nepravilnosti
pravico Kupcu 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 Prodajalec odrekel pristop
k tej ponudbi oziroma odstopil od Pogodbe.
Dobava in obračun porabe električne energije se izvaja na način kot to določa Uredba o samooskrbi z električno
energijo iz obnovljivih virov energije in podrobnejša navodila distribucijskega operaterja SODO d.o.o.
Za več informacij preberite SP.
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