Zemeljski plin
Dobavitelj

Paket

Cena brez DDV €/kWh

Adriaplin

Preprosto po spletu

0,01991

Adriaplin

Preprosto enostaven

0,02240

Adriaplin

Osnovna ponudba

0,02454

Adriaplin

Preprosto enakomeren

0,02489

Domplan

Redna ponudba

0,02449

E.ON

Nevezani plin

0,02306

E.ON

Ideal plin

0,02501

ECE

Akcija "Plin jesen 2020"

0,01999

ECE

Redna ponudba

0,02665

Elektro energija

Zanesljivo plin

0,03063

Energetika Celje

Akcija "Ogrevaj ceneje 2021/1"

0,01997

Energetika Celje

Redna ponudba

0,02697

Energetika Ljubljana

Akcija Plinu dodajamo elektriko
2021

0,02199

Energetika Ljubljana

Redna ponudba

0,02426

Energija Plus

Energija Plus

Paket DVOJNI+ 2019

Paket DVOJNI+ TFC 2019

Opombe
Pogoj je prejemanje računa v elektronski obliki
Brez vezave
Cena velja do preklica
Brez vezave, račun v tiskani obliki,
Cena velja do preklica
Brez vezave, ni drugih podatkov
Brez vezave, račun v tiskani obliki,
Cena velja do preklica
Plačevanje po akontacijah
Cena velja do preklica
Možna pogodbena kazen, če tako določa pogodba
Brez vezave
Brez pogodbene kazni
Zagotovljena cena 3 leta - v 2. letu 5 % popusta, v 3. letu 10 % popusta
Vezava 1 leto
Pogodbena kazen v fiksnem znesku 20 EUR za predčasni odstop od pogodbe
Akcija velja do 10.07.2021, akcijska cena velja do 31.08.2021
Možna pogodbena kazen, če tako določa pogodba
Možna pogodbena kazen, če tako določa pogodba
Brez vezave, pavšalni strošek poslovanja 0,99 € z DDV na mesec,
Cena velja do preklica
Trajanje akcije od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021, akcijska cena velja od 01.02.2021 do 30.09.2021, vezava do
30.09.2021, pog. kazen za predčasni odstop od pogodbe
Cena velja od 1.10.2018
Možna pogodbena kazen za predčasni odstop, če tako določa pogodba
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
Možna pogodbena kazen, če tako določa pogodba

0,02489

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
+ Akcija Sedaj je čas za prihranek! - 20% popust za prvih 500 novih odjemalcev (popust se obračuna na
navedene cene), popust iz te akcije se ne sešteva in se izključuje s popusti ter ugodnostmi drugih akcij

0,02647

Elektrika in plin
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
Akcijska cena velja 1 leto od sklenitve pogodbe
vezava 1 leto za nove kupce
Možna pogodbena kazen za predčasni odstop
+ Akcija Prepolovimo cene plina! - 50% popust za prvih 200 novih odjemalcev (popust se obračuna na
navedene cene), popust iz te akcije se ne sešteva in se izključuje s popusti ter ugodnostmi drugih akcij

Energija Plus

Paket TFC ZP 01/2018

0,02686

Energija Plus

Paket Plin

0,02798

Enos
Enos

Redna ponudba
Paket ugodnosti 1

0,02509
0,02148

Gen-I

Redna ponudba

0,02692

Istrabenz plini

Redna ponudba

0,02925

Istrabenz plini

Akcija "Sproščena cena plina
2021"

0,02349

Istrabenz plini

Akcija "Nižja cena plina za vse leto
2021/1A"

0,02290

akcija velja do preklica, akcijska cena velja 1 leto, manipulativni strošek 0,99 €/mes brez DDV, vezava 1
leto, pog. kazen za predčasni odstop od pogodbe + obračun manipulativnih stroškov 29 € brez DDV.

Istrabenz plini

Akcija "Nižja cena plina za vse leto
2021/1B"

0,02090

akcija velja do preklica, akcijska cena velja 1 leto, manipulativni strošek 0,99 €/mes brez DDV, vezava 1
leto, pog. kazen za predčasni odstop od pogodbe + obračun manipulativnih stroškov 29 € brez DDV.

JEKO-IN Jesenice
JP KP Vrhnika
Komunala Slovenj Gradec
Komunalno podjetje Velenje

ZP
Redna ponudba
Redna ponudba
Redna ponudba

0,02416
0,02090
0,02220
0,03075

Petrol

Akcija Z Energetskimi rešitvami do
ugodnejšega plina

0,02328

Petrol

Akcija Varčni: 20 % popusta za 12
mesecev + 20 €

0,02191

Petrol

Akcija"Petrol elektrika in zemeljski
plin na domu"

0,02273

Petrol

Redna ponudba

0,02739
Zvesti 15: 0,02328
Zvesti 17: 0,02273
Zvesti 20: 0,02191
Zvesti 25: 0,02054
Zvesti 30: 0,01917
0,02925

Pavšalni stroški poslovanja (PSP) 0,89 €/mesec brez DDV oz. 1,09 €/mesec z DDV
Brez vezave
Ni pogodbene kazni
Vračilo nadomestila v primerua predčasnega odstopa od pogodbe
ni podatka o vezavi ali pog. kazni
Cena velja do preklica
Ni vezave
Ni pogodbene kazni
Pogodbena kazen za predčasni odstop od pogodbe
Akcija traja od 15. 12. 2020 do preklica
Akcijska cena velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, ne velja za skupne kotlovnice
V primeru predčasne prekinitve pogodbe vračilo ugodnosti ter obračun manipulativnih stroškov v
vrednosti 29 € (cena brez DDV)

ni podatkov o vezavi ali pog. kazni
ni podatka o vezavi, možna pogodbena kazen za predčasni odstop, če tako določa pogodba
Brez vezave
ni podatkov o vezavi ali pog. kazni
Akcija velja do preklica
Akcijska cena velja 1 leto
V primeru predčasnega odstopa od pogodbe plačilo nadomestila in vračilo ugodnosti
Akcija velja za nove gospodinjske odjemalce in traja do 30.04.2021
Cena zemeljskega plina 12 mesecev za 20 % nižja od rednega cenika
20 € dobrodošlice na Petrol klub kartico za naslednji nakup na bencinskem servisu
V primeru predčasnega odstopa od pogodbe plačilo nadomestila in vračilo ugodnosti
Za nove odjemalce
Akcijska cena velja 1 leto
V primeru predčasnega odstopa od pogodbe plačilo nadomestila in vračilo ugodnosti
Ni vezave
Ni pogodbene kazni
Akcija traja od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021 in velja za nove in obstoječe odjemalce
Akcijska cena je odvisna od števila Zlatih točk in velja v obdobju prvih 5 mesecev,
pogodbena kazen za predčasni odstop + vračilo popusta v višini razlike med ceno po rednem ceniku ter
akcijsko ceno

Petrol

Akcija "Zvesti Petrol Elektriki in
Zemeljskemu plinu 2021"

Plinarna Maribor

Redna ponudba

Plinarna Maribor

Akcija "Sproščena cena plina
2021"

0,02349

Akcija traja do preklica, akcijska cena velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, ne velja za skupne kotlovnice,
V primeru predčasne prekinitve pogodbe vračilo ugodnosti ter obračun manipulativnih stroškov v
vrednosti 29 € (cena brez DDV)

Plinarna Maribor

Akcija "Nižja cena plina za vse leto
2021/1A"

0,02290

akcija velja do preklica, akcijska cena velja 1 leto, manipulativni strošek 0,99 €/mes brez DDV, vezava 1
leto, pog. kazen za predčasni odstop od pogodbe + obračun manipulativnih stroškov 29 € brez DDV.

Plinarna Maribor

Akcija "Nižja cena plina za vse leto
2021/1B"

0,02090

akcija velja do preklica, akcijska cena velja 1 leto, manipulativni strošek 0,99 €/mes brez DDV, vezava 1
leto, pog. kazen za predčasni odstop od pogodbe + obračun manipulativnih stroškov 29 € brez DDV.

Plinarna Maribor

Akcija "Ugoden plin 2021/1A"

0,02290

akcija velja do preklica, akcijska cena velja 1 leto, manipulativni strošek 0,99 €/mes brez DDV, vezava 1
leto, pog. kazen za predčasni odstop od pogodbe + obračun manipulativnih stroškov 29 € brez DDV.

Plinarna Maribor

Akcija "Ugoden plin 2021/1B"

0,02090

akcija velja do preklica, akcijska cena velja 1 leto, manipulativni strošek 0,99 €/mes brez DDV, vezava 1
leto, pog. kazen za predčasni odstop od pogodbe + obračun manipulativnih stroškov 29 € brez DDV.

Plinovod Sevnica

Redna ponudba

0,02740

Ni podatka o pogodbeni kazni

Možna pogodbena kazen za predčasni odstop, če tako določa pogodba

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.

