Paket »Samooskrba 2022«
S sklenitvijo paketa »Samooskrba 2022« si zagotovite električno energijo po cenah vsakokrat
veljavnega rednega cenika P2P SunContract za gospodinjske in male poslovne odjemalce (odjem na
nizki napetosti, priključna moč manjša od 43 kW), ki velja za nedoločen čas in je objavljen na spletni
strani https://sonce.com/cenik/. Paket je možno skleniti do preklica.

Bodite sam svoj gospodar s presežki elektrike iz vaše sončne elektrarne in izkoristite
vse prednosti, ki vam jih nudi naša edinstvena energetska tržnica SunContract:
Lastnikom samooskrbnih elektrarn SunContract tržnica omogoča edinstveno možnost,
da z viški, ki jih je vaša proizvodna naprava oz. elektrarna pridelala v primerjavi s
porabo v koledarskem letu, prosto razpolagate.
Viške lahko prenesete v naslednje koledarsko leto in jih porabite na istem odjemnem
mestu. Lahko pa jih prenesete tudi na drugo odjemno mesto – na vikend, staršem,
otrokom, prijateljem… po lastni presoji. Pogoj za to je samo, da je to odjemno mesto
vključeno, ali se vključi, v SunContract tržnico.
Še niste lastniki samooskrbne elektrarne, vendar imate bližnjega, ki ima samooskrbno
elektrarno? Povabite ga, da se pridruži energetski tržnici SunContract in vam podari
svoje viške. S tem boste kot porabniki električne energije oproščeni stroška
porabljene električne energije v količini prenesenih viškov.

Lastniki samooskrbnih elektrarn lahko svoje presežke električne energije prenašate
na poljubna merilna mesta kadarkoli med letom.
Električno energijo lahko prenašate bodisi v kWh bodisi v deležih (%). Odločitev
katero opcijo izberete je vaša.
Preko energetske tržnice SunContract lahko 24/7 spremljate vašo proizvodnjo
električne energije, transakcije, pogodbe ipd. Na voljo je tudi aplikacija za iOS in
Android.

Ostale informacije:
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.
Za uporabo platforme SunContract bo odjemalec plačal varščino, ki se določi glede na to ali je
odjemalec naročil napravo za samooskrbo pri SONCE energija d.o.o. ali pri drugem ponudniku.
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Varščina:
Varščina s popustom: (če je
odjemalec napravo za
samooskrbo naročil pri SONCE
energija d.o.o.)

Gospodinjstvo
500,00 €
40,00 €

Mali poslovni odjem
1.000,00 €
80,00 €

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.

Za paket SAMOOSKRBA 2022 veljajo Splošni pogoji o dobavi električne energije za samooskrbo, ki so
objavljeni na spletni strani https://sonce.com/.
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