Cenik za paket Udobno Gatis
CENIK ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE
ENERGIJE – FIKSNA CENA DO 31. 12. 2016
2016
Mesečno
nadomestilo*
(EUR)

VT

MT

ET

Udobno Gatis
Energija brez DDV

0,68000

0,06850

0,03900

0,06223

Energija z DDV

0,82960
0,82960

0,0
0,0 8357

0,0
0,0 4680

0,0
0,0 7592

Vrsta paketa

Energija (EUR/kWh)

* Mesečno nadomestilo predstavlja del stroškov prodajalčevega poslovanja s kupcem. V primeru plačila računa
prek trajnika se mesečno nadomestilo zaračuna v višini 0,46360 EUR/mesec z DDV. Mesečno nadomestilo se ne
zaračuna, če kupec prejema račun samo v elektronski obliki (e-račun).

Cenik ne vključuje postavk za uporabo elektroenergetskih omrežij, dodatkov in prispevkov k uporabi
elektroenergetskih omrežij, trošarine na elektriko in morebitnih drugih dajatev, določenih s strani države.
CENIK ZA DODATNE STORITVE
STORITVE
Vrsta storitve
Kontrolni obračun na zahtevo kupca
Prepis računa
Izpis odprtih postavk
Domska asistenca
Primerjalna asistenca

EUR/MM brez DDV
1,75
1,20
1,20
0,82
0,82

EUR/MM z DDV
2,14
1,46
1,46
1,00
1,00

Cenik za paket Udobno Gatis in dodatne storitve velja od 1. 7. 2014 dalje do sprememb.
Vse dodatne informacije o storitvah in cenik so vam na voljo na spletnem naslovu www.eg-prodaja.si,
informacijskem pultu na sedežu podjetja Elektro Gorenjska Prodaja ali na brezplačni številki klicnega centra
080 22 04. V primeru klica iz tujine pokličite na telefonsko številko (04) 20 83 111.

Družba Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., je registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. Srg 2011/8382 z dne 7. 3. 2011.
Osnovni kapital: 3.000.000 EUR. Matična številka 3926770000, ID številka SI37692186, transakcijski račun pri Gorenjski banki 07000-0001282527.
Sedež družbe: Kranj, poslovni naslov: Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj, internet: www.eg-prodaja.si.

Prodajni pogoji Elektra Gorenjska Prodaja d.o.o.
za paket Udobno Gatis
Splošno

Ugodnosti Paketa

Paket »Udobno Gatis« (v nadaljevanju: Paket) je namenjen
gospodinjskim odjemalcem, ki si želijo zagotoviti vnaprej znano
in fiksno ceno za električno energijo za določeno časovno
obdobje.

V okviru Paketa so cene električne energije fiksne za
dogovorjeno obdobje ne glede na gibanje cen na trgu z
električno energijo.

Prodajni pogoji Elektra Gorenjska Prodaja d.o.o. za paket
»Udobno Gatis« (v nadaljevanju: Prodajni pogoji) izhajajo iz
Splošnih pogojev Elektra Gorenjska Prodaja d.o.o. za prodajo in
nakup električne energije gospodinjskim odjemalcem (v
nadaljevanju: SP).

Cenik in obračun Paketa

Prodajni pogoji urejajo odnos med Prodajalcem in Kupcem in so
pravno obvezujoči za obe stranki na osnovi podpisane pogodbe
o dobavi električne energije za paket Udobno Gatis (v
nadaljevanju: Paketna pogodba).

Pogoji Paketa
Pogoj za pristop k Paketu je sklenjena Paketna pogodba.
Paket je akcijski, kar pomeni, da so cene za Paket, objavljene v
Ceniku, veljavne za posamezno akcijo. Akcija poteka v obdobju,
ki je navedeno v Ceniku oziroma do prodaje zalog. Prodajalec
bo najavil akcijo na svojem spletnem mestu ali na drug
primeren način.

Cene za Paket, ki jih Kupec in Prodajalec sprejmeta v okviru
posamezne akcije in po katerih se izvaja obračun, so navedene
v Paketni pogodbi.
Prvi obračun po pogojih Paketa se izvrši z dnem prvega odčitka
števca po pričetku veljavnosti Paketne pogodbe.

Odstop od Paketa
Kupec lahko odpove pogodbo v skladu z določili SP.
Če Kupčeva odpoved učinkuje prej kot eno leto po sklenitvi
Pogodbe, mora Kupec Prodajalcu plačati nadomestilo za
povzročeno poslovno škodo. Nadomestilo za povzročeno
poslovno škodo se izračuna po formuli: 7,5 x skupna povprečna
dnevna poraba električne energije na merilnem/ih mestu/ih x
cena za VT v Aneksu/Paketni pogodbi x število mesecev od

meseca odpovedi do meseca konca obdobja dobave v
Aneksu/Paketni pogodbi. Za izračun povprečne dnevne porabe

V primeru, da pride do prodaje zalog v okviru akcije pred
iztekom obdobja iz Cenika, Prodajalec objavi konec posamezne
akcije na svoji spletni strani www.eg-prodaja.si.

se upoštevajo števčna stanja, ki jih je odčital DO.

Cene za Paket, ki jih Kupec in Prodajalec sprejmeta v okviru
posamezne akcije, so navedene v Paketni pogodbi.

Če se določila teh Prodajnih pogojev in Paketne pogodbe
razlikujejo, veljajo določila Paketne pogodbe.

Kupec in Prodajalec soglašata, da za Paket veljajo fiksne
(nespremenjene) cene za določeno časovno obdobje in sta
soglasna, da se s tem Prodajalec za to obdobje odpoveduje
pravici do spremembe cen, prav tako pa se Kupec za to
obdobje odpoveduje pravici do odstopa od Paketne pogodbe
oziroma odpovedi Paketne pogodbe.

Te Prodajne pogoje je sprejel direktor Elektra Gorenjska Prodaja
d.o.o. in se uporabljajo od 1. 7. 2014 dalje.

Ostala določila
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