
 

 

 

 

 

 

Akcijska ponudba elektrike in plina za člane KSS 
Akcijska ponudba Zanesljivo elektrika in plin s popustom (v nadaljevanju Akcija) velja za nove in obstoječe 

odjemalce Elektro energije d.o.o., člane KSS in v njo združenih sindikatov, ki v času Akcije posredujejo 

naročilo na Akcijo in nato sklenejo Pogodbo za oskrbo z energenti. 

Odjemalci, ki sklenejo pogodbo na podlagi Akcije, so upravičeni do 10 % popusta na cene oskrbe z 

električno energijo Zanesljivo elektrika 24. Cene pod pogoji Akcije so razvidne iz cenika ZANESLJIVO 

ELEKTRIKA 24 AKCIJA - 10 % in ZANESLJIVO PLIN AKCIJA - SINDIKAT in znašajo za električno energijo: VT: 

0,06027 €/kWh brez DDV (0,07353 €/kWh z DDV), MT: 0,03194 €/kWh brez DDV (0,03897 €/kWh z DDV) 

in ET: 0,05003 €/kWh brez DDV (0,06104 €/kWh z DDV). Nižje cene električne energije so zajamčene za 

obdobje dveh let od začetka dobave, pri čemer se odjemalec veže za obdobje enega leta.  

Člani KSS in v njo združenih sindikatov se lahko naročijo tudi na zemeljski plin po akcijski ceni, ki znaša 

0,27800 €/Sm3 brez DDV (oz. 0,33916 €/Sm3 z DDV) za obdobje enega leta od začetka dobave, pri čemer 

se odjemalec tudi veže za obdobje enega leta.  

Navedene cene veljajo samo za dobavo električne energije in zemeljskega plina in ne vključujejo 

omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države. 

Popusti in cene iz te Akcije se izključujejo z drugimi akcijami Elektro energije d.o.o., izključujejo se s 

popusti Toplotne črpalke, Skupna dobava: elektrika + plin, Emobilnost, Sinergija partnerji in Veliki 

odjemalci ter se med seboj ne seštevajo. 

V okviru Akcije se lahko koristijo bonusi za SEPA direktno bremenitev, Račun po e-pošti in Skupen račun 

za elektriko in plin. Bonusi so razvidni iz priloženega cenika na spletnih straneh.   

Akcija velja do 31.12.2016 oz. do porabe zakupljenih količin.  

Člani KSS in v njo združenih sindikatov se lahko enostavno naročijo na spletni strani 
www.elektro-energija.si, pri čemer  vnesejo svoje podatke (ime, priimek, naslov, 
številko merilnega mesta, ki jo prepišejo z računa za električno energijo). Pri naročilu 

morajo obvezno vnesti promocijsko kodo KSS, ki jo prejmejo na spletni strani 

www.popusti.konfederacijasindikatov.si s klikom na ikono AKTIVACIJA TOP 6 ter 

aktivacijo popusta po vodenem postopku na spletnih straneh KSS in Elektro Energije.  

Več informacij na brezplačni številki 080 28 08 in elektronskem naslovu info@elektro-energija.si. 
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