
CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE
Velja od 01.09.2019

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)

Produkt Zajamčena cena Vezava
brez DDV
[€/kWh]

z DDV
[€/kWh]

brez DDV
[€/kWh]

z DDV
[€/kWh]

brez DDV
[€/kWh]

z DDV
[€/kWh]

Zvesti* 12 mesecev da 0,06904 0,08423 0,04488 0,05475 0,06562 0,08005

Enostavni 12 mesecev da 0,06399 0,07807 0,06399 0,07807 0,06399 0,07807

V ceno električne energije niso vključeni omrežnina oziroma cena za uporabo omrežja, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za spodbujanje proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom, trošarina ter morebitne druge javne dajatve, določene in objavljene skladno z veljavnimi predpisi. Na višino navedenih stroškov in 
davka na dodano vrednost Dobavitelj nima vpliva.

V okviru dobave se zaračunava fiksni del za energijo v višini 2,45 € brez DDV oziroma 2,989 € z DDV za posamezno merilno mesto na mesec.

RWE Ljubljana, energetske storitve, d.o.o. | Bravničarjeva ulica 13, p.p. 376 | 1000 Ljubljana
Brezplačna številka: 080 3636

ZVESTI: Dobavitelj novim Odjemalcem jamči ceno električne energije 12 mesecev, šteto od podpisa Pogodbe o dobavi. V prvih 12 me-
secih velja cena po Ceniku električne energije, ki je za izbrani produkt veljaven v trenutku sklenitve Pogodbe o dobavi. Po poteku 12-me-
sečnega obdobja Dobavitelj zagotavlja ceno po vsakokrat veljavnem Ceniku električne energije za produkt Zvesti, brez zajamčene cene. V 
primeru prekinitve Pogodbe o dobavi pred iztekom 12-mesečnega obdobja, šteto od sklenitve Pogodbe o dobavi, bo Dobavitelj zaračunal 
Odjemalcu pogodbeno kazen v fiksnem znesku 20 EUR na naslednjem izstavljenem računu.

ENOSTAVNI: Dobavitelj novim Odjemalcem jamči ceno električne energije 12 mesecev, šteto od podpisa Pogodbe o dobavi. V prvih 12 
mesecih velja cena po Ceniku električne energije, ki je za izbrani produkt veljaven v trenutku sklenitve Pogodbe o dobavi. Po poteku 12-me-
sečnega obdobja Dobavitelj zagotavlja ceno po vsakokrat veljavnem Ceniku električne energije za produkt Enostavni, brez zajamčene 
cene. V primeru prekinitve Pogodbe o dobavi pred iztekom 12-mesečnega obdobja, šteto od sklenitve Pogodbe o dobavi, bo Dobavitelj 
zaračunal Odjemalcu pogodbeno kazen v fiksnem znesku 20 EUR na naslednjem izstavljenem računu.

OPIS PRODUKTA:

* S 1.11.2019 se spreminja cena električne energije za produkt Zvesti. Za vas bodo nove cene začele veljati po izteku obdobja zajamčenih cen. Nove cene za produkt Zvesti v EUR brez DDV:  
VT 0,07152, MT 0,04883, ET 0,06587; z DDV: VT 0,08725, MT 0,05957, ET 0,08036. Če se s spremembami cen ne strinjate, imate v roku enega meseca od začetka veljave sprememb 
pravico odstopiti od pogodbe o dobavi brez odpovednega roka in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od pogodbe o dobavi ne vpliva na zapadle, neplačane in druge pogodbeno 
dogovorjene obveznosti in ne posega vanje.


