Paket »Brez vezave 2022 - gospodinjski odjem«
S sklenitvijo paketa »Brez vezave 2022 - gospodinjski odjem« si zagotovite električno energijo
po cenah vsakokrat veljavnega rednega cenika P2P SunContract za gospodinjske odjemalce in
za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih
večstanovanjsko-poslovnih stavbah, ki velja za nedoločen čas in je objavljen na spletni strani
https://sonce.com/cenik/. Paket je možno skleniti do preklica.

Ceno električne energije lahko kadarkoli znižate s pomočjo uporabe naše edinstvene
energetske tržnice SunContract.
Na naši energetski tržnici lahko kupujte elektriko neposredno od

proizvajalcev električne energije in sklepate P2P dogovore z njimi
po ceni, ki jo sami izberete. S tem izločite posrednika, to je dobavitelja

električne energije in njegove provizije, zato lahko le-to kupujete po nižjih
cenah. Če osebno poznate proizvajalca električne energije, lahko z njim
sklenete individualne dogovore za nakup elektrike po ceni, ki jo sama
dogovorita.

Če se ne želite ukvarjati s trgovanjem, pa se lahko odločite za storitev
»Skrbniški račun«, s katerim nas pooblastite, da v vašem imenu in za vaš
račun sklepamo P2P dogovore na energetski tržnici SunContract in vam s tem
fiksiramo vašo pogodbeno ceno.
V primeru skrbniškega računa se plača nadomestilo za opravljanje storitev skrbniškega
računa v višini 50% doseženih prihrankov, razlika med doseženimi prihranki in nadomestilom
pa predstavlja neto dosežene prihranke, ki pripadejo vam.

Na vašem merilnem mestu lahko koristite viške iz samooskrbne
elektrarne (vaših staršev, prijateljev, znancev ...) in tudi tako prihranite na
stroških elektrike. Poznate koga, ki ima samooskrbo elektrarno?
Povabite ga, da se priključi energetski tržnici SunContract.

Na energetski tržnici lahko kupujete elektriko izključno iz obnovljivih
virov, sami pa lahko določite tudi svojo prioriteto obnovljivih virov (sonce,
voda, kogeneracija ipd).
Preko energetske tržnice SunContract lahko 24/7 spremljate vašo
porabo, transakcije, pogodbe, vaše dogovore s proizvajalci ipd.
Na voljo je tudi aplikacija za iOS in Android.
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Ostale informacije:
V okviru dobave se zaračuna pavšalni strošek poslovanja v višini 0,00099 EUR/kWh brez
DDV za posamezno merilno mesto na mesec.
Odjemalec bo za uporabo platforme SunContract plačal varščino v enkratnem znesku, ki se
odjemalcu določi glede na višino povprečnega računa zadnjih 12ih koledarskih mesecev.
Višina povprečnega računa oz. njegova bruto vrednost je izračunana kot zmnožek povprečne
porabe zadnjih 12ih koledarskih mesecev in povprečne cene električne energije za
gospodinjstva v RS objavljeni na spletni strani SURS. Bruto vrednost računa (mesečni strošek
dobavljene električne energije, trošarine, omrežnine, priključne moči in drugih prispevkov po
zakonu, vključno z DDV):
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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 energetski tržnici SunContract. Varščina se lahko
ob prenehanju pogodbenega razmerja porabi tudi za pretekle obveznosti stranke, v kolikor
le-te niso bile poravnane, preostanek pa se stranki vrne v SNC žetonih.
Ostali administrativni stroški se zaračunavajo po rednem ceniku za dodatne storitve
objavljenim na spletni strani https://sonce.com/cenik/
Paket ne velja za dobavo električne energije v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb.
Za paket veljajo Splošni pogoji o dobavi električne energije za gospodinjske in male poslovne
odjemalce, ki so objavljeni na spletni strani https://sonce.com/cenik/

SONCE energija d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, tel.: +386 59 03 23 40, E-mail: elektrika@suncontract.org
ID za DDV: SI74117882 // TRR: SI56 0201 3009 1131 513 (NLB d.d.)

