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CENIK in kratki pogoji za sodelovanje v akciji »Prehod na SONCE 21« 

V akciji Prehod NA SONCE 21 lahko sodelujejo novi in obstoječi gospodinjski in mali poslovni odjemalci 
SONCE energija d.o.o., ki v času trajanja akcije sprejmejo Ponudbo za sončno elektrarno ali napravo za 
samooskrbo, podano s strani SONCE energija d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: ponudba), plačajo 
dogovorjeni predujem za izgradnjo sončne elektrarne ali naprave za samooskrbo v roku enega meseca 
od aktivacije paketa Prehod na SONCE 21, ter izpolnijo morebitne druge pogoje po tej ponudbo.  
 
 Akcijske cene: 

paket Prehod NA SONCE 21  

velja visoka tarifa VT €/kWh* mala tarifa MT €/kWh* enotna tarifa ET €/kWh* 
od 1.12.2020 do  

 enostranskega preklica s 
stranki dobavitelja 

0,048 (brez DDV) 
0,05917 (z DDV) 

0,028 (brez DDV) 
0,03477 (z DDV) 

0,0411 (brez DDV) 
0,050142 (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.  
Dobavitelj bo na računu za dobavo električne energije zaračunal tudi znesek za uporabo omrežja, ki ga SODO preko 
dobavitelja zaračuna odjemalcu. S tem je odjemalcu  omogočeno plačevanje električne energije in uporabe omrežja preko 
skupnega računa. Dobavitelj bo na računu zaračunal tudi trošarino, vse zakonsko določene dajatve in prispevke ter DDV. 
V okviru dobave se zaračuna nadomestilo za izravnavo odstopanj  v višini 0,99 EUR brez DDV (1,21 z 
DDV) za posamezno merilno mesto na mesec. 
 
V primeru novega odjemalca se paket Prehod na SONCE 21 aktivira z dnem uspešne zamenjave 
dobavitelja pri distribucijskem operaterju in traja do dneva uspešnega priklopa naprave za samooskrbo, 
vendar največ 6 mesecev. 
V primeru obstoječega odjemalca se paket Prehod na SONCE 21 aktivira z dnem sklenitve Pogodbe o 
dobavi električne energije za paket Prehod na SONCE 21 in traja do dneva uspešnega priklopa naprave 
za samooskrbo, vendar največ 6 mesecev. 
 
Glede vseh drugih vprašanj in pogojev dobave električne energije veljajo in se uporabljajo vsakokrat 
veljavni Splošni pogoji o dobavi električne energije za paket Prehod na SONCE 21, ki so objavljeni na 
spletni strani www.sonce.com.  


