Električna energija, dvotarifno merjenje
Osnovna ponudba

VT Cena brez DDV
€/kWh
0,06488

MT Cena brez DDV
€/kWh
0,03988

E3

E3 NAPREDNI

0,10151

0,01009

E3

E3 ZELENI

0,08341

0,04978

E3

E3 UDOBNI

0,06666

0,06666

E3

E3 PREPROSTI

0,08923

0,05499

E.ON

Zvesti

0,07152

0,04883

E.ON

Nevezani

0,07279

0,05199

E.ON

Enostavni

0,06399

0,06399

E.ON

Ideal

0,07499

0,05399

Dobavitelj

Paket

Adriaplin

ECE

Akcija ECE TOP 20! LOJALNI / ECE
TOP 20! LOJALNI E

0,06999

0,05169

ECE

Akcija Skupaj zmoremo!/1 / Skupaj
zmoremo!/1E

0,06499

0,04599

ECE

Akcija ECE TOP 21 NOVI/ECE TOP 21
NOVI E

0,05999

0,04299

ECE

Drava/Drava E

0,08701

0,05881

ECE

Sava/Sava E

0,08715

0,05895

ECE

Soča/Soča E

0,08729

0,05909

ECE

ECE elektrika/ECE elektrika E

0,08759

0,05939

Elektro energija

Zanesljiva oskrba

0,07315

0,05044

Elektro prodaja EU

Klasična oskrba

0,07790

0,05390

Elektro prodaja EU

Klasična oskrba obnovljiva energija

0,07870

0,05470

Energetika Ljubljana Akcija Plinu dodajamo elektriko 2021

0,06399

0,04299

Energetika Ljubljana

Redna ponudba

0,06995

0,04595

Energetika Ljubljana

Zelena elektrika 2021

0,06400

0,04300

Energia gas and power

E-energija

0,07264

0,04986

Opombe
Ni podatkov o vezavi ali pogodbeni kazni
Le dvotarifno merjenje
e-račun ali račun v elektronski obliki
Brez vezave
Samo obnovljivi viri energije
Brez vezave
Brez vezave
Račun po pošti
Brez vezave
Zagotovljena cena 1 leto
Fiksni del za energijo v višini 2,45 € brez DDV
oziroma 2,989 € z DDV na mesec,
Vezava 1 leto
Pogodbena kazen v fiksnem znesku 20 € za predčasni odstop od pogodbe
Veljavnost akcijske cene je en mesec
Fiksni del za energijo 2,989 € z DDV na mesec
Ni vezave
Ni pogodbene kazni
Cena velja 1 leto
Vezava 1 leto
Fiksni del za energijo v višini 2,45 € brez DDV oziroma 2,989 € z DDV na mesec
Pogodbena kazen v fiksnem znesku 20 € za predčasni odstop od pogodbe
Sestavni del produkta je nakup dodatnega blaga v vrednosti najmanj 30 točk
Akcijska cena 3 leta - v 2. letu 5 % popusta, v 3. letu 10 % popusta
Fiksni del za energijo 2,989 € z DDV na mesec
Vezava 12 mesecev
Pogodbena kazen za predčasen odstop od pogodbe je 30,00 €
Vezava 3 leta za blago- v primeru predčasne prekinitve je treba plačatu preostalo obveznost iz naslova nakupa
dodatnega blaga v enkratnem znesku na naslednjem izstavljenem računu
Akcijska cena velja 1 leto
Vezava 1 leto
Bon v vrednosti 20 € za nakup izdelkov v spletni trgovini ECE pri enkratnem nakupu izdelkov v vrednosti 200 €
(vrednost z DDV) ali več
Fiksni del za energijo v višini 1,21 € z DDV/mesec, pri elektronskem računu v višini 1,09 € z DDV /mes
Pogodbena kazen, če tako določa pogodba
Akcija velja od 4. 8. 2020 do preklica
Akcijska cena velja1 leto, vezava, 1 leto,
Možna pogodbena kazen, če tako določa pogodba, pavšalni strošek 1,21 EUR z DDV za posamezno merilno mesto
na mesec, za račun v e- obliki pa 1,09 EUR z DDV za posamezno merilno mesto na mesec
Za nove odjemalce
Akcijska cena velja 1 leto
Pogoj za paket je prejemanje računa v e-obliki
Fiksni del 0,99 € brez DDV (1,21 EUR z DDV) za posamezno merilno mesto na mesec
Možna pogodbena kazen, če tako določa pogodba
Za kupce z obračunsko močjo od 10 kW do 43 kW
Brez vezave
Fiksni del 0,99 € brez DDV (1,21 € z DDV) za posamezno merilno mesto na mesec,
Pri paketu E račun izključno v elektronski obliki + fiksni del 0,89 € brez DDV (1,09 € z DDV) za posamezno merilno
mesto na mesec
Možna pogodbena kazen, če tako določa pogodba
Za kupce z obračunsko močjo 6 kW ali 7 kW, brez vezave
Fiksni del 0,99 € brez DDV (1,21 EUR z DDV) za posamezno merilno mesto na mesec
Pri paketu E račun izključno v elektronski obliki + fiksni del 0,89 € brez DDV (1,09 € z DDV) za posamezno merilno
mesto na mesec
Možna pogodbena kazen, če tako določa pogodba
Za kupce z obračunsko močjo 3 kW
Brez vezave, fiksni del 0,99 € brez DDV (1,21 € z DDV) za posamezno merilno mesto na mesec,
Pri paketu E račun izključno v elektronski obliki + fiksni del 0,89 EUR brez DDV (1,09 € z DDV) za posamezno
merilno mesto na mesec
Možna pogodbena kazen, če tako določa pogodba
Fiksni del za energijo v višini 1,21 € z DDV/mesec, pri elektronskem računu 1,09 €
Ni podatkov o vezavi in pogodbeni kazni
Pavšalni strošek poslovanja 0,99 € z DDV na mesec
Ni vezave
Možna pogodbena kazen za predčasni odstop, če tako določa pogodba
Cena velja do preklica
Brez vezave
Cena velja do preklica
Brez vezave
Akcija velja od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, acijska cena velja 1 leto, vezava 1 leto,
V primeru predčasne odpovedi pogodbe enega energenta zaradi zamenjave dobavitelja, ugodnosti iz akcije
prenehajo veljati in se kupcu za energent, za katerega ni odstopil od pogodbe o dobavi, zaračuna cena po rednem
ceniku dobavitelja.
Ni pogodbene kazni
ni podatka o vezavi ali pog. kazni
Akcija velja od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, za člane Kluba Zvestoba ogreva,
Cena velja 1 leto, pogoj je e-račun, ni pog. kazni za predčasen odstop
Akcijska cena velja 1 leto, pavšalni strošek poslovanja 2,49 € z DDV/mesec, pri e-računu 2,00 € z DDV/mesec
Vezava 1 leto
Pogodbena kazen za predčasni odstop od pogodbe v višini 50,00 €
Strošek izdelave obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe po veljavnem ceniku

Energia gas and power

Enotna energija

0,06385

0,06385

Energia gas and power

Nova energija

0,07864

0,04986

Energija direkt

Klasična dobava

0,07297

0,04997

Akcijska cena velja 1 leto
Pavšalni strošek poslovanja 2,49 € z DDV/mesec, pri e-računu 2,00 € z DDV/mesec, pri plačilu s trajnikom popust
0,49 € z DDV/mesec
Vezava 1 leto
NI pogodbene kazni za predčasni odstop od pogodbe
Akcijska cena velja 1 leto, pavšalni strošek poslovanja 2,49 € z DDV/mes, pri e-računu 2,00 € z DDV/mesec, pri
plačilu s trajnikom popust 0,49 € z DDV/mesec
Vezava 1 leto
Pogodbena kazen za predčasni odstop od pogodbe v višini 50,00 €
Strošek izdelave obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe po veljavnem ceniku
Brez vezave

Energija direkt

Klasična dobava obnovljiva energija

0,07377

0,05077

Brez vezave

Energija Plus

Paket DVOJNI+ 2019

0,07299

0,04239

Energija Plus

Novi na plusu 2019

0,07299

0,04239

Energija Plus

Varčujem!

0,08349

0,04579

Energija Plus

Trajno fiksna cena 2019

0,07739

0,05299

Energija Plus

Paket Dvojni+ TFC 2019

0,07739

0,05299

Elektrika + plin
Velja le za nove kupce
Skupna položnica
Pavšalni stroški poslovanja (PSP) 0,89 €/mesec brez DDV oz. 1,09 €/mesec z DDV
Cena velja 1 leto od sklenitve pogodbe
Vezava 1 leto
Možna pogodbena kazen za predčasni odstop
Velja le za nove kupce,
Akcijska cena velja 1 leto od sklenitve pogodbe
Vezava 1 leto
Pogodbena kazen za predčasni odstop
Pavšalni stroški poslovanja (PSP) 0,89 €/mesec brez DDV oz. 1,09 €/mesec z DDV
Pavšalni stroški poslovanja (PSP) 0,89 €/mesec brez DDV oz. 1,09 €/mesec z DDV
Brez vezave
Cena velja 1 leto od sklenitve pogodbe
Vezava 1 leto za nove kupce
Možna pogodbena kazen za predčasni odstop od pogodbe
Pavšalni stroški poslovanja PSP 0,89 €/mesec brez DDV oz. 1,09 €/mesec z DDV
Skupna položnica
Akcijske cene veljajo 1 leto
Pavšalni stroški poslovanja PSP 0,89 €/mesec brez DDV oz. 1,09 €/mesec z DDV, vezava 1 leto za nove kupce
Možna pogodbena kazen za predčasni odstop
Pavšalni stroški poslovanja (PSP) 0,89 €/mesec brez DDV oz. 1,09 €/mesec z DDV. V ceni električne energije je
vključen dodatek za Modro energijo v višini 0,001€/kWh (brez DDV).
Brez vezave
Pavšalni stroški poslovanja (PSP) 0,89 €/mesec brez DDV oz. 1,09 €/mesec z DDV
Brez vezave
Pavšalni stroški poslovanja (PSP) 0,89 €/mesec brez DDV oz. 1,09 €/mesec z DDV
V ceni električne energije je vključen dodatek za Modro energijo v višini 0,001€/kWh (brez DDV).
Brez vezave
Cena velja do preklica
Nadomestilo v višini 2,43 €/mesec oz. 1,21 €/mesec v primeru prejemanja računov v elektronski obliki
Ni vezave
Ni pogodbene kazni
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 €/mes
Prejemanje računov v elektronski obliki in plačilo preko direktne bremenitve, v nasprotnem se zaračuna strošek 1
€/mesec
Pogodbena kazen za predčasni odstop, kot je opredeljena v pogodbi
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 vezave
Ni pogodbene kazni
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
akcija traja do 10.04.2021, samo za nove odjemalce
Akcijska cena velja 6 mesecev
Vezava 1 leto
Pogodbena kazen za predčasni odstop + vračilo popusta v višini razlike med ceno po rednem ceniku ter akcijsko
ceno
Samo za nove odjemalce, akcijska ponudba velja do 10.05.2021,
Akcijska cena velja 12 mesecev
Vezava 1 leto
Pogodbena kazen za predčasni odstop + vračilo popusta v višini razlike med ceno po rednem ceniku ter akcijsko
ceno

Energija Plus

Varčujem modro!

0,08449

0,04679

Energija Plus

Osnovna oskrba I, II, III, IV

0,08159

0,05199

Energija Plus

Osnovna oskrba modra I, II, III, IV

0,08259

0,05299

Gen-I

Redna ponudba

0,06490

0,03599

Involta

INOVATIVEN-E

0,06970

0,05090

Involta

ODLIČEN-E

0,07380

0,05395

Involta

VAREN-E

0,07990

0,05620

Involta

PREPROST-E

0,08080

0,05940

Petrol

Redni cenik

0,06975

0,04955

Petrol

Samooskrba

0,05685

0,05685

Petrol

Akcija "Preudarni: 20 % popusta za 6
mesecev"

0,05580

0,03964

Petrol

Akcija "Brezskrbni: 12 % popusta za
12 mesecev"

0,06138

0,04360

Akcija "Zvesti Petrol Elektriki in
Zemeljskemu plinu 2021"

Zvesti 5: 0,06626
Zvesti 7: 0,06487
Zvesti 10: 0,06278
Zvesti 15: 0,05929
Zvesti 20: 0,05580

Zvesti 5: 0,04707
Zvesti 7: 0,04608
Zvesti 10: 0,04460
Zvesti 15: 0,04212
Zvesti 20: 0,03964

Akcija velja od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021 za nove in obstoječe odjemalce
Višina popusta je odvisna od števila Zlatih točk in velja v obdobju prvih 5 mesecev),
pogodbena kazen za odstop + vračilo popusta v višini razlike med ceno po rednem ceniku ter akcijsko ceno

0,04900

Plačilo v € tudi možnost plačil v SNC žetonih, sklenitev skrbniškega računa ali plačilo varščine
Nadomestilo za vodenje skrbniškega računa 1,50 € brez DDV (1,83 z DDV)
Platforma SUNCONTRACT
Vezava 1 leto
Akcijska cena velja 1 leto
Pogodbena kazen za predčasni odstop
Nadomestilo za izravnavo odstopanj v višini 0,99 € brez DDV (1,2078 z DDV) za posamezno merilno mesto

0,05300

Cena velja do preklica
Plačilo v EUR,
Nadomestilo za izravnavo odstopanj v višini 0,99 € brez DDV (1,2078 z DDV) za posamezno merilno mesto
platforma SUNCONTRACT
Plača se varščina
Pogodbena kazen za predčasni odstop od pogodbe

Petrol

Sonce Energija

Sonce Energija

Akcija "SONCE DOM 2020"

Redni cenik P2P Suncontract

0,06800

0,07200

Sonce Energija

Prehod na sonce 21

0,04800

0,02800

Telekom

Redni cenik

0,07584

0,04369

Akcija velja do preklica
Nadomestilo za izravnavo odstopanj v 1,21 € z DDV za posamezno merilno mesto na mesec
Akcijska cena velja 6 mesecev
Plačila le v virtualni valuti SNC, preko platforme SUNCONTRACT, z uporabo tehnologije veriženja blokov
(blockchain)
Ni pogodbene kazni za predčasni odstop
Ni podatka o vezavi
Možna pogodbena kazen
Stroški prenehanja pogodbe (v ceniku niso opredeljeni)

Ponudbe smo preverjali 22.3.2021. Podatke smo zbrali na podlagi informacij, ki so dostopne na spletnih straneh dobaviteljev, zato potrošnikom svetujemo, da pred podpisom pogodbe skrbno preberejo dokumente.

