SONCE energija d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, matična št.: 1710460000, ID za DDV:
SI74117882, www.sonce.com, e-mail: elektrika@suncontract.org

Pogoji paketa »SONCE - MALI PODJETNIK 2020« in cenik
Paket SONCE - MALI PODJETNIK 2020 je namenjen malim poslovnim odjemalcem (odjem na nizki
napetosti, priključno moč manjša od 41 kW).
Paket je možno skleniti v času akcije, ki traja od 1.2.2020 do preklica.
Akcijska cena:
paket SONCE - MALI PODJETNIK 2020
velja

visoka tarifa VT
€/kWh*
0,0725 (brez DDV)
0,08845 (z DDV)

od 1.2.2020 do preklica

mala tarifa MT
€/kWh*
0,0525 (brez DDV)
0,06405 (z DDV)

enotna tarifa ET
€/kWh*
0,0653 (brez DDV)
0,079666 (z DDV)

*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 zaračuna nadomestilo za izravnavo odstopanj v višini 0,99 EUR brez DDV (1,2078 z
DDV) za posamezno merilno mesto na mesec.
V primeru, da odjemalec ne sklene Aneksa k pogodbi za storitev »Skrbniški račun«, bo odjemalec za
uporabo platforme SunContract plačal varščino, ki se odjemalcu določi glede na bruto vrednost računa
za dobavljeno električne energijo v mesecu pred podpisom pogodbe (mesečni strošek dobavljene
električne energije, trošarine, omrežnine, priključne moči in drugih prispevkov po zakonu, vključno z
DDV):
bruto vrednost
računa
varščina:

do 100 €

do 200 €

do 400 €

do 600 €

do 800 €

do 1.000 €

do 1.500 €

do 3.000 €

40 €

80 €

160 €

240 €

320 €

400 €

600 €

1.200 €

Dobavitelj varščino ob prejemu pretvori v SNC žetone. Varščina se hrani v SNC žetonih. Varščina se
ob prenehanju pogodbenega razmerja odjemalcu vrne v SNC žetonih, ki jih lahko odjemalec zamenja
v EUR po tržni ceni na SunContract tržnici.
V primeru sklenitve Aneksa k pogodbi za storitev »Skrbniški račun« odjemalec plača tudi nadomestilo
za vodenje skrbniškega računa v višini 1,50 EUR brez DDV (1,83 z DDV) za posamezno merilno mesto
na mesec.
Akcijska cena velja eno leto po sklenitvi pogodbe za paket SONCE - MALI PODJETNIK 2020. Po poteku
enega leta bo dobavitelj dobavljal električno energijo po cenah vsakokrat veljavnega rednega cenika
SunContract za male poslovne odjemalce, ki velja za nedoločen čas in je objavljen na spletni strani
www.sonce.com.
Veljajo Splošni pogoji o dobavi električne energije za male poslovne odjemalce, ki so objavljeni na
spletni strani www.sonce.com.

