Prodajni pogoji – paket E3 ZELENI
Paket E3 ZELENI je paket oskrbe z električno energijo, ki je neodvisen od obračunske moči, za ekološko
osveščene odjemalce, ki poleg zanesljive oskrbe z električno energijo aktivno skrbijo za okolje.
Paket E3 ZELENI vključuje oskrbo z električno energijo, pridobljeno v celoti iz okolju prijaznih, obnovljivih virov.
Paket E3 ZELENI odjemalec izbere z izpolnitvijo vloge »Naročilo« ob sklenitvi pogodbe o oskrbi ali kasneje.
Izbrana paketna oskrba se prične izvajati s sklenitvijo pogodbe oziroma z vključitvijo v bilančno skupino
dobavitelja.
Za doseganje višje stopnje optimizacije se lahko odjemalec odloči za koriščenje dodatnih storitev in ugodnosti,
ki so objavljene na spletni strani dobavitelja (npr. e-račun, direktna bremenitev, oddaja števčnega stanja preko
portala ali SMS sporočila…).
Dobavitelj si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli uvede nov paket oskrbe z električno energijo oz. da ukine
posamezen paket, če o tem na ustrezen način obvesti odjemalca. V primeru ukinitve paketa E3 ZELENI velja, da
je odjemalec uvrščen v paket E3 PREPROSTI, razen če si sam ne izbere druge ustrezne vrste oskrbe dobavitelja.

Cenik – paket E3 ZELENI
Cene v EUR/kWh
VT

MT

ET

brez DDV

0,07258

0,04518

0,06719

z 22 % DDV

0,08855

0,05512

0,08197

Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ki je določena v EUR/kWh, ne vključuje pa cene za uporabo
omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine.
Čas trajanja 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.

Velja: od 1. 9. 2018 dalje, nadomešča Prodajne pogoje in cenik – paket »E3 ZELENI« z dne 2. 11. 2015.
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