VELJA OD: 6. 2. 2020
ENERGIA GAS AND POWER D.O.O

ENOTNA ENERGIJA
ENOTNA ENERGIJA
cena brez DDV

ENOTNA ENERGIJA
cena z 22% DDV

VT
0,06385 EUR/kWh
VT
0,07790 EUR/kWh

MT
0,06385 EUR/kWh
MT
0,07790 EUR/kWh

ET
0,06385 EUR/kWh
ET
0,07790 EUR/kWh

V okviru dobave električne energije se zaračunavajo pavšalni stroški poslovanja v višini 2,04 EUR brez DDV (2,49 EUR z 22% DDV) za posamezno merilno mesto na
mesec. V kolikor odjemalec izbere možnost prejemanja računa prek elektronske pošte, se pavšalni stroški poslovanja zaračunavajo v višini 1,64 EUR brez DDV (2,00 EUR
z 22% DDV) za posamezno merilno mesto na mesec.
V kolikor odjemalec izbere možnost plačila računa prek trajnika (direktna bremenitev SEPA), se mu prizna popust v višini 0,40 EUR brez DDV (0,49 EUR z 22% DDV) za
posamezno merilno mesto na mesec.

PRODAJNI POGOJI ZA GOSPODINJSKE ODJEMALCE
Ponudba ENOTNA ENERGIJA je ponudba oskrbe z električno energijo, namenjena odjemalcem električne energije, ki želijo imeti enotno ceno, neodvisno od načina
merjenja porabe električne energije. Dobavitelj se zavezuje, da bo pod pogoji iz teh prodajnih pogojev zagotavljal nespremenjeno ceno električne energije za obdobje 12
mesecev od pričetka dobave, odjemalec pa se s pristopom k tej ponudbi in sklenitvijo pogodbe zavezuje, da bo 12 mesecev od pričetka dobave ostal odjemalec električne
energije ponudbe ENOTNA ENERGIJA. Ob morebitnem predčasnem odstopu od pogodbe, se odjemalcu pogodbena kazen ne zaračuna.
Ponudbo ENOTNA ENERGIJA odjemalec sprejme tako, da izpolni vlogo »Povpraševanje« na internetni strani dobavitelja oziroma na drug primeren in nedvoumen način
izrazi voljo. Dobavitelj prične z dobavo električne energije s sklenitvijo pogodbe oziroma z vključitvijo v bilančno skupino dobavitelja.
Primerno izpolnjena vloga »Povpraševanje« (vlogo lahko oddate na dobaviteljevi spletni strani www.e-nergia.si) oziroma na drug primeren in nedvoumen način izražena
volja potencialnega odjemalca pomeni potrditev prodajnih pogojev. Družba Energia gas and power d.o.o. bo podpisniku izpolnjenega obrazca »Povpraševanje« oziroma
potencialnemu odjemalcu, ki bo na drug primeren in nedvoumen način izrazil voljo, po pošti v podpis posredovala pogodbo o dobavi električne energije.
Dobavitelj nudi odjemalcu tudi dodatne storitve in ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani dobavitelja (npr. e-račun, direktna bremenitev, oddaja števčnega stanja …). V
primeru prejemanja računa po elektronski pošti, se odjemalcu ne obračunajo stroški pošiljanja računa v višini 0,49 eur z vključenim DDV. Oddaja števčnega stanja je za
odjemalca brezplačna.
Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije in sicer v EUR/kWh. Cenik pa ne vključuje cene za uporabo omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter
trošarine.
Čas trajanja posameznih tarifnih postavk in sicer večje dnevne tarifne postavke (VT), manjše dnevne tarifne postavke (MT) in enotne dnevne tarifne postavke (ET) je
določen v splošnem aktu Agencije za energijo. Za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT, za merilna mesta z enotarifnim merjenjem velja cena ET.
V kolikor odjemalec navede neresnične oziroma napačne podatke ima dobavitelj pravico, da odreče sodelovanje v tej ponudbi oziroma odstopi od že sklenjene pogodbe. V
tem primeru, ga bo dobavitelj v osmih (8) dneh od prejema pristopne izjave oziroma od trenutka, ko je izvedel za utemeljen razlog, na podlagi katerega je upravičen
odjemalcu odreči pravico pristopa k ponudbi, o tem odjemalca 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 kakšnega
drugega poslovnega odnosa itd. Dobavitelj ima na podlagi ugotovljene nepravilnosti pravico odjemalcu 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 dobavitelj odjemalcu odrekel pristop k ponudbi
oziroma odpovedal pogodbo.
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