Električna energija, enotarifno merjenje
Dobavitelj

Paket

ET
Cena brez DDV €/kWh

E3

E3 UDOBNI

0,05899

E3

Samooskrba

0,06450

E3

E3 ZELENI

0,06719

E3

E3 PREPROSTI

0,07457

ECE

Akcija ECE Top 19! E

0,05520

ECE

Akcija ECE Top 19!

0,05539

ECE

Akcija Ugodnejša elektrika 19!/2

0,05949

ECE

Akcija Ugodnejša elektrika 19!/1 E

0,05985

ECE

Akcija Ugodnejša elektrika 19!/1

0,05999

ECE

Akcija Ugodnejša elektrika 19!/3

0,05788

ECE

Samooskrba

0,06449

ECE

Drava E

0,07199

ECE

Drava

0,07215

ECE

Sava E

0,07244

ECE

Sava

0,07258

ECE

Soča

0,07289

ECE

Soča E

0,07276

ECE

ECE elektrika

0,07299

Elektro Energija

Zanesljivo elektrika 12

0,05554

Elektro Energija

Zanesljivo elektrika

0,05869

Elektro Energija

Osnovna oskrba

0,06583

Elektro prodaja EU

Klasična oskrba

0,07290

Elektro prodaja EU

Klasična oskrba obnovljiva energija

0,07370

Elektro prodaja EU

Ugodno poletna elektrika 5/2020

0,05710

Elektro prodaja EU

Ugodno poletna elektrika 5/2020
obnovljiva energija

0,05790

Elektro prodaja EU

Ugodno poletna elektrika garant 8/2020

0,06400

Elektro prodaja EU

Ugodno poletna elektrika garant 8/2020
obnovljiva energija

0,06480

Energetika Ljubljana

Plinu dodajamo elektriko MORJE 2019

0,05795

Energetika Ljubljana

Redna ponudba

0,05995

Energia gas and power

Energija doma

0,06699

Cena velja 1 leto, Vezava 1 leto
Fiksni del za energijo vezano na priklopno moč 1 E€W brez DDV (1,22 €/kW z DDV) na mesec
Plačilo nadomestila 50,00 € za predčasen odstop + strošek izdelave obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe

Energija direkt

Klasična dobava

0,06577

Brez vezave

Energija direkt

Klasična dobava obnovljiva energija

0,06657

Energija Plus

Samooskrba E+

0,05999

Energija Plus

Paket DVOJNI+ 01/2018

0,06099

Opombe
Brez vezave
Izdelava obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe 3,00€
Premija za odstopanja 1,83 € z DDV/mesec
Možna pogodbena kazen za predčasni odstop od pogodbe
Brez vezave
Izdelava obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe 3,00€
Brez vezave
Izdelava obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe 3,00€
Akcijska cena velja 1 leto
Vezava 1 leto,
Fiksni del za energijo v višini 0,69 EUR brez DDV (0,8418 EUR z DDV)/mesec
Pogodbena kazen za predčasni odstop
Akcijska cena velja 1 leto
Vezava 1 leto,
Fiksni del za energijo v višini 0,69 EUR brez DDV (0,8418 EUR z DDV)/mesec
Pogodbena kazen za predčasni odstop
Akcijska cena velja 1 leto
Fiksni del za energijo v višini 0,69 € brez DDV (0,8418 € z DDV)
Vezava 1 leto, bon v vrednosti 20 € pri nakupu izdelkov v spletni trgovini ECE v enkratni vrednosti 100 EUR ali več
(vnovčljiv le do 30.6.2019)
Akcijska cena velja 1 leto od sklenitve pogodbe
Plačilo z e-računom
Fiksni del za energijo v višini 0,69 EUR brez DDV (0,8418 EUR z DDV)
Vezava 1 leto, bon v vrednosti 20,00 EUR pri nakupu izdelkov v spletni trgovini ECE v enkratni vrednosti 100 EUR ali več
(vnovčljiv le do 30.6.2019)
Možna pogodbena kazen za predčasni odstop
Akcijska cena velja 1 leto od sklenitve pogodbe
Fiksni del za energijo v višini 0,69 EUR brez DDV (0,8418 EUR z DDV)
Vezava 1 leto, bon v vrednosti 20,00 EUR pri nakupu izdelkov v spletni trgovini ECE v enkratni vrednosti 100 EUR ali več
(vnovčljiv le do 30.6.2019)
Možna pogodbena kazen za predčasni odstop
Za nove kupce
Akcijska ponudba traja do 31.8.2019
Akcijska cena velja do 31.12.2019
Fiksni del za energijo v višini 0,69 € brez DDV (0,8418 € z DDV)
Ni podatka o vezavi in pogodbeni kazni
Premija za kritje izravnave odstopanj v višini 2,07 €/mesec
Ni podatkov o vezavi in pogodbeni kazni
Brez vezave
Fiksni del za energijo v višini 0,8418€/mesec z DDV
Možna pogodbena kazen
Brez vezave
Fiksni del za energijo v višini 0,8418€/mesec z DDV
Možna pogodbena kazen
Brez vezave
Fiksni del za energijo v višini 0,8418€/mesec z DDV
Možna pogodbena kazen
Brez vezave
Fiksni del za energijo v višini 0,8418€/mesec z DDV
Možna pogodbena kazen
Brez vezave
Fiksni del za energijo v višini 0,8418€/mesec z DDV
Možna pogodbena kazen
Brez vezave
Fiksni del za energijo v višini 0,8418€/mesec z DDV
Možna pogodbena kazen
Fiksni del za energijo v višini 0,8418 € z DDV/mesec
Ni podatkov o vezavi in pogodbeni kazni
Vezava 12 mesecev
Zajamčena cena 12 mesecev
Možna pogodbena kazen
Mesečno nadomestilo 0,99 € z DDV na mesec
Brez vezave
Cena velja do preklica
Možna pogodbena kazen
Ni vezave
Možna pogodbena kazen za predčasni odstop

Cena velja do preklica
Brez vezave
Cena velja do preklica
Brez vezave
Akcijska ponudba velja do 31.08.2019
Pogoj je pošiljanje računov v PDF obliki na elektronski naslov
Akcijska cena velja do 31.5.2020
Vezava do 31.5.2020
Plačilo nadomestila za predčasni odstop od pogodbe
Akcijska ponudba velja do 31.08.2019
Pogoj je pošiljanje računov v PDF obliki na elektronski naslov
Akcijska cena velja do 31.5.2020
Vezava do 31.5.2020
Plačilo nadomestila za predčasni odstop od pogodbe
Akcijska ponudba velja do 31.08.2019
Akcijska cena velja 1 leo
Vezava 1 leto
Plačilo nadomestila za predčasni odstop od pogodbe
Akcijska ponudba velja do 31.08.2019
Akcijska cena velja 1 leo
Vezava 1 leto
Plačilo nadomestila za predčasni odstop od pogodbe
Akcijska cena velja 1 leto
Vezava 1 leto
Ni pogodbene kazni
Možna pogodbena kazen, če tako določa pogodba

Brez vezave
Strošek vodenja samooskrbe 1,83 € z DDV /mes
Ni podatka o vezavi
Vračilo ugodnosti pri predčasnem odstopu od pgoodbe, če pogodba tako določa
Elektrika + plin, velja le za nove kupce, skupna položnica,
Cena velja 1 leto od sklenitve pogodbe
Vezava 1 leto, pogodbena kazen za predčasni odstop
Manipulativni strošek 0,8784 €/mesec z DDV

Energija Plus

Novi na plusu 01/2018

0,06099

Energija Plus

Trajno fiksna cena 01/2018

0,06999

Energija Plus

Paket Dvojni + TFC 01/2018

0,06999

Energija Plus
Energija Plus

Osnovna oskrba I, II, III, IV
Osnovna oskrba modra II, III, IV

0,07349
0,07449

Gen-I

Samooskrba

0,04765

Gen-I

Redna ponudba

0,05794

Involta

Samooskrba

0,05400

Involta

INOVATIVEN-E

0,06039

Involta

ODLIČEN-E

0,06697

Involta

VAREN-E

0,07019

Involta

PREPROST-E

0,07358

Logo Energija

Redni cenik

0,05489

Petrol

Samooskrba

0,04769

Petrol

Akcija "Preklopi online in koristi 50 eur
popusta v eShopu"

0,05978

Petrol

Redni cenik

Petrol

Akcija Zvestih 7!

Petrol

Akcija Preklopi na Petrol elektriko in
zemeljski plin doma

0,05560

Petrol

Akcija Petrolov "štrom" in zemeljski plin
sta vedno "in"

0,05380

RWE

Nevezani in Bang

0,05999

RWE

Plus

0,05999

RWE

Enostavni

0,06399

RWE

Zvesti

0,06562

RWE

Ideal

0,06999

RWE

Big

0,07799

RWE

Akcija "Pametno 2019"

0,05799

RWE

Akcija "Pametno 4/2019"

0,05789

0,05978
Zvesti 5: 0,05679
Zvesti 7: 0,05560
Zvesti 10: 0,05380
Zvesti 15: 0,05081
Zvesti 20: 0,04782
Zvesti 25: 0,04484
Zvesti 30: 0,04185

Sonce Energija

Paket Vroče poletje

0,05900

Sonce Energija

Paket P2P Samooskrba 2019

0,06480

Telekom

Redni cenik

0,06664

Velja le za nove kupce,
Akcijska cena velja 1 leto od sklenitve pogodbe
Vezava 1 leto
pogodbena kazen za predčasni odstop
Manipulativni strošek 0,8784 €/mesec z DDV
Elektrika + plin,
Cena velja 1 leto od sklenitve pogodbe
brez vezave
Manipulativni strošek 0,8784 €/mesec z DDV
Akcijska cena velja 1 leto od sklenitve pogodbe
Vezava 1 leto
Možna pogodbena kazen za predčasen odstop
Manipulativni strošek 0,8784 €/mesec z DDV
Brez vezave
Brez vezave
Mesečno nadomestilo 1,16 € z DDV/mesec
Ni drugih podatkov
Brez vezave
Ni pogodbene kazni
Prejemanje računov v elektronski obliki, v nasprotnem se zaračuna strošek 1 €/mesec
Brez vezave
Fiksni strošek 3,00 € /mes
Premija za kritje odstopanj prevzete in oddane električne energije 1,64 EUR brez DDV/mes,
Pogoj za pristop k paketu je plačilo kavcije v višini 100 €
Brez vezave
fiksni strošek 3,00 EUR/mes
Prejemanje računov v elektronski obliki in plačilo preko direktne bremenitve, v nasprotnem se zaračuna strošek 1
€/mesec
Brez vezave
fiksni strošek 3,00 EUR/mes
Prejemanje računov v elektronski obliki in plačilo preko direktne bremenitve, v nasprotnem se zaračuna strošek 1
€/mesec
Akcijska cena velja 1 leto
Vezava 1 leto
fiksni strošek 3,00 EUR/mes
Pogodbena kazen 50 € za predčasni odstop od pogodbe + strošek izdelave obračuna za predčasni odstop od pogodbe 3 €
Brez vezave
Ni pogodbene kazni
Ni mesečnega nadomestila
Ni podatka o vezavi
Mesečno nadomestilo za izvajanje izravnave odstopanj v višini 1,18 € z DDV, ki se obračuna 1x letno
Trajanje pogodbe najmanj 1 leto
Ni podatka o pogodbeni kazni
Za nove kupce
Akcijska cena velja 1 leto
Vezava 1 leto
50 € dodatnega popusta na košarico pri nakupu v spletni trgovini Petrol eShop
Plačilo nadomestila za predčasni odstop od pogodbe + vračilo vseh prejetih ugodnosti
Možnost pogodbene kazni
Akcija velja le za obstoječe odjemalce
Višina popusta od 7% do 30% je odvisna od števila Zlatih točk in velja v obdobju 5 mesecev
Pogodbena kazen za odstop + vračilo popusta v višini razlike med ceno po rednem ceniku ter akcijsko ceno v sklopu akcije
»Popolnih 7!
Velja le za nove odjemalce
Akcijska cena velja 1 leto
Vezava 1 leto
Plačilo nadomestila za predčasni odstop od pogodbe + vračilo prejetih ugodnosti
Za nove kupce
Akcijska cena velja do 31.1.2019
vezava 1 leto
Ugodnost v višini 10 € na Petrol klub kartico
Plačilo nadomestila za predčasni odstop od pogodbe + vračilo vseh prejetih ugodnosti
Brez vezave
Ni pogodbene kazni
Fiksni del za energijo 0,8296 € z DDV za posamezno merilno mesto na mesec
Cenik Plus nadomešča, do sedaj veljavne cenike ENA, DVA, TRI in PROSTI podjetja Energenti plus.
Cena velja 1 leto
vezava 1 leto
Fiksni del za energijo v višini 0,8296 € z DDV na mesec
Pogodbena kazen v fiksnem znesku 20 € za predčasni odstop od pogodbe
Zagotovljena cena 1 leto
Fiksni del za energijo v višini 0,8296 € z DDV,
Vezava 1 leto
Pogodbena kazen v fiksnem znesku 20 € za predčasni odstop od pogodbe
Zagotovljena cena 3 leta - v 2. letu 5 % popusta, v 3. letu 10 % popusta
Vezava 1 leto
Pogodbena kazen v fiksnem znesku 30 € za predčasni odstop od pogodbe
Fiksni del za energijo 0,8296 € z DDV za posamezno merilno mesto na mesec
Vezava 12 mesecev
Fiksni del za energijo v višini 0,8296 € z DDV
Pogodbena kazen v fiksnem znesku 20,00 € na naslednjem izstavljenem računu

Akcijska cena velja 1 leto
Fiksni del za energijo 0,8296 € z DDV
Vezava 1 leto
Pogodbena kazen 20 € za predčasni odstop od pogodbe
Akcijska cena velja 1 leto
Fiksni del za energijo 0,8296 € z DDV
Vezava 6 mesecev
Pogodbena kazen 20 € za predčasni odstop od pogodbe
Namenjen le odjemalcem, ki so registrirani na platformi SUNCONTRACT
Plačilo le z uporabo tehnologije veriženja blokov (blockchain)
Akcijska cena velja 1 leto
Vezava 1 leto
Nadomestilo za izravnavo odstopanj 1,2078 EUR z DDV za posamezno merilno mesto na mesec
Pogodbena kazen za predčasni odstop
Cena je lahko nižja v primeru dogovora z določenim ponudnikom električne energije na digitalni energetski tržnici
Namenjen le odjemalcem, ki so registrirani na platformi SUNCONTRACT
Plačilo le z uporabo tehnologije veriženja blokov (blockchain)
Vezava 1 leto
Pogodbena kazen za predčasni odstop
Nadomestilo za izravnavo odstopanj 1,2078 z DDV za posamezno merilno mesto na mesec
Ni podatka o vezavi
Možna pogodbena kazen
Stroški prenehanja pogodbe (v ceniku niso opredeljeni)

Ponudbe smo preverjali 18.8.2019, podatke smo zbrali na podlagi informacij, ki so dostopne na spletnih straneh dobaviteljev. Zato potrošnikom svetujemo, da pred podpisom pogodbe skrbno preberejo dokumente.

