CENIK ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE
gospodinjskim odjemalcem

(velja od 01. 12. 2021)

PAKETI:
INOVATIVEN-E
cena energije v €/kWh

Paket INOVATIVEN-E je naš najugodnejši paket.
Primeren je za vse, ki si želite ugodno in
konkurenčno ceno, brez vezave.
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brez DDV

z 22% DDV
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0,26822
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vezava

ne
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Vizija neskončnost*
kavcija

2,46 € brez DDV

3,00 € z 22% DDV
100,00 EUR

e-poslovanje

da

SEPA

da

vezava

ne

garantirana cena

ne

ODLIČEN-E
cena energije v €/kWh
Paket ODLIČEN-E ponuja odlično ceno.

brez DDV

0,29951

Primeren je za vse, ki si želite odlično ceno vendar
brez vezave.

VT

Kadarkoli lahko zamenjate paket in postanete
Kupec drugega paketa iz naše ponudbe.

MT 0,20173
ET

0,22878

z 22% DDV

0,36540
0,24611
0,27911

Vizija neskončnost*

2,46 € brez DDV

3,00 € z 22% DDV

kavcija

ne

e-poslovanje

da

SEPA

da

VAREN-E
cena energije v €/kWh
brez DDV

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

0,32427

MT 0,21014
ET

0,24167

z 22% DDV

0,39560
0,25637
0,29484

vezava
garantirana cena
Vizija neskončnost*

12 mesecev
12 mesecev
2,46 € brez DDV

3,00 € z 22% DDV

kavcija

ne

e-poslovanje

ne

SEPA

ne

vezava

ne

garantirana cena

ne

Vizija neskončnost*

ne

kavcija

ne

e-poslovanje

ne

SEPA
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PREPROST-E
cena energije v €/kWh
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.

brez DDV

VT

0,32792

MT 0,22211
ET

0,24762

z 22 % DDV

0,40006
0,27097
0,30210

Cene v tem Ceniku predstavljajo ceno dobavljene električne energije in ne vključujejo stroškov omrežnine ter prispevkov, dajatev in trošarin, predpisanih s strani države.
Cene veljajo do začetka veljave novega Cenika.
*Vizija neskončnost je fiksno mesečno nadomestilo za pokrivanje stroškov poslovanja.
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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. Prodajalec Involta d.o.o. (v nadaljevanju:
Prodajalec) si pridružuje pravico, da skladno z veljavnimi določili Splošnih pogojev uvede nov paket oskrbe z električno
energijo oziroma ukine posamezen paket ter pravico, da spremeni cene oskrbe z električno energijo, če o tem na
ustrezen način obvesti Kupca.
Pogoj za sklenitev Pogodbe o dobavi električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: Pogodba), za
paket INOVATIVEN-E, je plačilo kavcije v znesku 100,00 EUR*. Kavcijo je Kupec dolžan plačati ob podpisu Pogodbe,
služi pa kot zagotovilo, da bo Kupec izpolnjeval vse svoje obveznosti (plačila računov).
Prodajalec bo Kupcem, ki bodo sklenili Pogodbo za pakete INOVATIVEN-E, ODLIČEN-E ali VAREN-E, vsak mesec
zaračunaval mesečno nadomestilo Vizija neskončnost v znesku 2,46 EUR brez DDV (3,00 EUR z DDV). Več o
samem nadomestilu si lahko preberete na naši spletni strani www.involta.si.
Kupec se s sklenitvijo Pogodbe za paket VAREN- E zavezuje, da bo 12 mesecev od sklenitve Pogodbe ostal Kupec
električne energije v skladu s pogoji paketa VAREN-E Prodajalca. Prodajalec bo Kupcu zagotavljal nespremenjeno
ceno električne energije po Ceniku za paket VAREN-E, ki velja ob sklenitvi Pogodbe, za obdobje enega leta od
sklenitve Pogodbe. Kupec, ki odstopi od Pogodbe za paket VAREN-E z začetkom učinkovanja prej kot eno leto po
sklenitvi Pogodbe 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
Kupca, je dolžan Prodajalcu na njegovo zahtevo plačati nadomestilo za predčasno prekinitev Pogodbe v višini
50,00 EUR (z DDV), Prodajalec pa mu bo obračunal tudi strošek izdelave obračuna zaradi predčasne prekinitve
Pogodbe skladno z vsakokrat veljavnim Cenikom storitev za odjemalce električne energije.
Paket INOVATIVEN-E, ODLIČEN-E, VAREN-E ali PREPROST-E Kupec izbere tako, da izpolni elektronsko naročilo ali
odda obrazec Povpraševanje za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: Povpraševanje)
in sklene Pogodbo o dobavi električne energije s Prodajalcem s pomočjo sodobnih elektronskih komunikacij.
Prodajalec prične z dobavo električne energije po pogojih kot veljajo za izbrani paket :
(a) novemu Kupcu, ki izpolnjuje vse pogoje in sklene z njim Pogodbo, z dnem uspešne zamenjave dobavitelja in vključitvijo
Kupca v bilančno (pod)skupino Prodajalca in
(b) obstoječemu Kupcu, ki izpolni vse pogoje, kot veljajo za izbrani paket in sklene novo Pogodbo z njim, od prvega
dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem obstoječi Kupec izpolni vse pogoje, kot veljajo za izbrani paket in sklene
novo Pogodbo za izbrani paket.
Prodajalec bo podpisniku izpolnjenega obrazca Povpraševanje oziroma pošiljatelju elektronskega naročila po pošti
v podpis posredoval Pogodbo.
Prodajalec nudi Kupcu tudi druge storitve in ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani Prodajalca (npr. e-račun, direktna
obremenitev, oddaja števčnega stanja…).
Splošne pogoje Prodajalca za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem si lahko preberete na spletni
strani www.involta.si.
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. V tem primeru ga 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 kakršnega 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 odpovedal Pogodbo.

*Plačilo kavcije za paket INOVATIVEN-E, Kupec izvede z nakazilom 100,00 EUR na TRR:
INVOLTA d.o.o.
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0001 7575 389 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. Ljubljana)
Velja od 01. 12. 2021
INVOLTA d.o.o.
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