
PRIKLJUČITE SE NA ZEMELJSKI PLIN.

do 711 € 
popusta

ugodno 

financiranje* 18 % 
cenejša elektrika

PLIN NA 
KLJUČ ZA 
TROJNI PLUS

Mi poskrbimo za izvedbo 
in nadzor vseh del, vi le 
podpišete pogodbo. 
Nižja cena ob takojšnjem 
plačilu!

*Možnost pridobitve 
ugodnega finančnega 
najema. 

• 080 2882   

bivanjudajemoutrip.si



BIVANJU
DAJEMO 
UTRIP.
Pokličite našega
strokovnjaka, ki vam bo
svetoval pri izbiri paketa.

• 080 2882   

bivanjudajemoutrip.si

nižji stroški 
ogrevanja

garantirana 
kakovost 
izvedbe

čistejši  
zrak

že 155 let

zanesljivost

zelena 
prestolnica 

Evrope

porazdelitev 
stroškov ogrevanja 

skozi vse leto

varnost

najnižja investicija

Zemeljski plin je vsestransko uporabno in okolju prijazno gorivo, z Energetiko 
Ljubljana pa postane najugodnejši. Zakaj? Ker ob plinu dobite druge storitve
Energetike Ljubljana ugodneje in enostavno. Pridemo k vam, uredimo vam vso

dokumentacijo ter izvedbena dela. Dovolj je vaš klic.



CENIK PLINSKIH PAKETOV »NA KLJUČ«

izbirate lahko med 
kvalitetnimi plinskimi kotli 

različnih znamk in različnih 
cenovnih razredov

že od 
2.592 EUR* 

za izvedbo
in nadzor vseh del

po podpisu pogodbe
poskrbimo mi

• 080 2882   bivanjudajemoutrip.si

3-LETNA
garancija

* Velja v primeru dodeljenega popusta ob prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina v višini 650 EUR oziroma 711,75 EUR z upoštevanim DDV (velja 
za eno/dvostanovanjske stavbe, uporabna površina manjša od 250 m2, da se prostor ne uporablja v poslovni namen in v primeru izpolnjevanja Pogojev ugodnosti 
pri nakupu energetskih storitev Energetike Ljubljana d.o.o.). Več o tem na spletni strani www.bivanjudajemoutrip.si.



Paket
CENA OB TAKOJŠNJEM PLAČILU Cena ob najemu leasinga 

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Cena z DDV** Cena z DDV**

Beretta Od 3.302,5 EUR
do 3.870,66 EUR

Od 3.533,67 EUR
do 4.141,61 EUR

Immergas Od 3.346,3 EUR 
do 3.936,36 EUR

Od 3.580,54 EUR
do 4.211,91 EUR

Buderus Od 3.978,44 EUR 
do 4.472,91 EUR

Od 4.256,93 EUR
do 4.786,02 EUR

Unical Od 3.901,77 EUR 
do 5.636,11 EUR

Od 4.174,9 EUR
do 6.030,64 EUR

Vaillant Od 3.761,3 EUR 
do 4.332,75 EUR

Od 4.024,6 EUR
do 4.636,04 EUR

De Dietrich Od 3.306,88 EUR 
do 3.944,03 EUR

Od 3.538,36 EUR
do 4.220,11 EUR

Viessmann Od 4.138,86 EUR
do 5.008,53 EUR

Od 4.428,57 EUR
do 5.359,13 EUR

DODATEN POPUST 
do 711 EUR

** Vključen 9,5 % DDV, ki velja v primeru, da je uporabna površina stanovanjskega prostora manjša od 250 m2 

(individualna stavba) oziroma 120 m2 (večstanovanjska stavba) in da se prostor ne uporablja v poslovni namen. V 
nasprotnem primeru je stopnja DDV 22 %. Več o tem na spletni strani www.bivanjudajemoutrip.si.
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