
CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE
Velja od 01.10.2018

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]

Ideal*
36 mesecev in  
zajamčen popust**

da 0,07499 0,09149 0,05399 0,06587 0,06999 0,08539

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

Nevezani / brez 0,06999 0,08539 0,04999 0,06099 0,05999 0,07319

* Sestavni del produkta je nakup dodatnega blaga v vrednosti 50 točk.
** Cena za prvih 12 mesecev, v drugih 12 mesecih se obračuna 5 % popust, v tretjih 12 mesecih se obračuna 10 % popust na ceno, ki velja v trenutku sklenitve pogodbe.

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 0,68 € brez DDV oziroma 0,8296 € 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

IDEAL: Sestavni del produkta je nakup dodatnega blaga v vrednosti najmanj 50 točk, ki ga Odjemalec ob podpisu Pogodbe o dobavi 
naroči na podlagi vsakokrat veljavnega Cenika dodatnega blaga.
Dobavitelj Odjemalcu jamči ceno električne energije 36 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. V drugih 12 mesecih se obračuna 5 % 
popust na ceno električne energije, ki velja v trenutku sklenitve Pogodbe o dobavi. V tretjih 12 mesecih se obračuna 10 % popust na 
ceno električne energije, ki velja v trenutku sklenitve Pogodbe o dobavi. Po poteku 36-mesečnega obdobja Dobavitelj zagotavlja ceno po 
vsakokrat veljavnem Ceniku električne energije za produkt Zvesti, brez zajamčene cene. 
Če Odjemalec po prejemu blaga, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, odstopi od Aneksa za prodajo dodatnega blaga oz. Dobavite-
lju v zakonskem roku deloma ali v celoti vrne prejeto blago in vrednost točk dodatnega blaga pade pod 50 točk, mora Odjemalec v roku 
14 dni opraviti nakup dodatnega blaga, tako da ponovno doseže skupno vrednost vsaj 50 točk. V nasprotnem primeru se produkt Ideal 
spremeni v produkt Zvesti, Dobavitelj pa Odjemalcu obračuna električno energijo, dobavljeno do zadnjega dne v mesecu, v katerem je 
prišlo do prehoda, po ceni za produkt Ideal. S prehodom se obdobje vezave pri produktu Ideal všteje v obdobje vezave pri produktu Zvesti.
V primeru prekinitve Pogodbe o dobavi pred iztekom 12-mesečnega obdobja, šteto od sklenitve Pogodbe o dobavi, bo Dobavitelj zara-
čunal Odjemalcu pogodbeno kazen v fiksnem znesku 30 EUR na naslednjem izstavljenem računu. V primeru prekinitve Pogodbe o dobavi 
pred iztekom 36-mesečnega obdobja, šteto od sklenitve Pogodbe o dobavi, bo Dobavitelj obračunal Odjemalcu preostalo obveznost iz 
naslova nakupa dodatnega blaga v enkratnem znesku na naslednjem izstavljenem računu.

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.

NEVEZANI: Dobavitelj jamči ceno najmanj en mesec po najavi uradne spremembe cen električne energije. Odjemalec ima kadarkoli mož-
nost odstopa brez navedbe razlogov in brez pogodbene kazni. Dobavitelj bo zagotavljal cene po vsakokrat veljavnem Ceniku električne 
energije za izbran produkt.

OPIS PRODUKTOV:



CENIK DODATNEGA BLAGA
Velja od 01.10.2018

Vse zgoraj navedene cene vključujejo 22% DDV.

GE LED sijalke Grlo
Moč LED 

sijalke (W)
Svetlobni 
tok (lm)

Zamenjava 
klasične sijalke  

z močjo (W)
Cena

Mesečni obrok 
(36 mesecev)

Število točk

Stella E27 7 470 40 6,89 € 0,19 € 2

Pulsar E27 10 810 60 8,82 € 0,25 € 3

Aurora E27 11 1.055 75 12,56 € 0,35 € 6

Meteor E27 16 1.521 100 16,09 € 0,45 € 8

Stick E27 9 810 60 8,20 € 0,23 € 3

Svečka E14 5,5 470 30 8,59 € 0,24 € 3

Reflektor MR16 / 12V MR16 4 510 50 8,10 € 0,23 € 2

Reflektor GU10 / 220V GU10 3,5 380 35 7,05 € 0,20 € 2

TUBE 600mm G13 8 800 12,66 € 0,35 € 5

TUBE 1200mm G13 14 1.650 19,23 € 0,54 € 7

TUBE 1500mm G13 26,5 2.700 25,37 € 0,71 € 11

Varnost doma Kidde Garancija Cena
Mesečni obrok  
(36 mesecev)

Število 
točk

CO detektor Kidde 5CO 7 let 39,60 € 1,10 € 11

Detektor dima Kidde 10Y29 10 let 18,00 € 0,50 € 7

Za čisto pitno vodo Garancija Cena
Mesečni obrok  
(36 mesecev)

Število 
točk

Samočistilni nastavek Kinetic Reaktor M24* 1 leto 35,64 € 0,99 € 8

* KINETIC reaktor je samočistilna naprava, ki ne potrebuje posebnega vzdrževanja, priporočamo pa njegovo 
zamenjavo najkasneje po enem letu uporabe.

Varčevanje z vodo HansGrohe Garancija Cena
Mesečni obrok  
(36 mesecev)

Število 
točk

Nastavek za varčevanje z vodo - 5l/min 1 leto 18,00 € 0,50 € 5

Varčna ročna prha - 7l/min 5 let 54,00 € 1,50 € 19

Garancija na vse sijalke iz prodajnega programa RWE Ljubljana d.o.o. znaša 5 let od dneva nakupa.


