
– z varčnim pogledom na svet! 
 
Dandanes energija predstavlja enega od največjih stroškov vsakega gospodinjstva. Hkrati pa statistični podatki 
kažejo, da večina gospodinjstev ni seznanjena z izboljšavami, ki jih lahko naredi v tej smeri. Že sama menjava 
dobavitelja električne energije lahko močno pripomore k zmanjšanju računa za električno energijo. 

Energetika projekt d.o.o. se je zato odločila, da v okviru energetskega svetovanja  sklene 

partnerstvo tudi za posredovanje pri prodaji električne energije. Ker smo želeli našim strankam ponuditi 
najboljše produkte po konkurenčni ceni na trgu smo se odločili za novega dobavitelja električne energije na 
slovenskem trgu – RWE Ljubljana d.o.o.  
 
Odjemalci lahko pri dobavitelju električne energije RWE Ljubljana d.o.o. izbirajo med naslednjimi produkti z 
električno energijo  
• Upokojenec, ki vam jamči ceno električne energije za dobo 

36 mesecev in združuje dobavo električne energije 
ter storitve domske in zdravstvene asistence. 

• Mini vam jamči ceno električne energije za dobo 12 
mesecev. 

• Standard vam jamči ceno električne energije za dobo 24 
mesecev. Po preteku prvih 12 mesecev vam bodo za 
naslednjih 12 mesecev na ceno priznali 5-odstotni 
popust. 

• Ideal vam jamči ceno električne energije za dobo 36 
mesecev. Po preteku prvih 12 mesecev vam bodo na 
ceno priznali dodatni 5-odstotni popust. Po 24 
mesecih bo vaša cena za električno energijo nižja za 
10 odstotkov (v primerjavi s ceno v prvem letu 
pogodbe). 

• Nevezani brez določenega trajanja pogodbe in kakršnih koli omejitev za odjemalca. 
 
Prednosti paketa IDEAL: 
- Zajamčena cena 3 leta, ne glede na razmere na trgu – tovrsten paket zagotavlja sigurnost, saj se v 

primeru podražitve električne energije na trgu cena električne energije za vas ne bo spremenila.  
- Dodaten popust na začetno ceno paketa v drugem in tretjem letu (drugo leto - 5%, tretje leto 10%). 
- Stranka ni vezana na pogodbo ob njenem podpisu in lahko odstopi od nje brez pogodbene kazni. 
 
Prednosti paketa UPOKOJENEC: 
- Zajamčena cena 3 leta, ne glede na razmere na trgu – tovrsten paket zagotavlja sigurnost, saj se v 

primeru podražitve električne energije na trgu cena električne energije za vas ne bo spremenila.  
- Možnost uveljavljanja asistence na domu do 3x na leto v višini 150 EUR. Asistenco na domu lahko 

uveljavljate kot zdravniško pomoč, pomoč pri popravilih, pomoč pri hišnih in drugih opravilih.  
- Stranka ni vezana na pogodbo ob njenem podpisu in lahko odstopi od nje brez pogodbene kazni. 
 
Prednosti paketa NEVEZANI: 
- Zajamčena najnižja cena na trgu. 
- Stranka ni vezana na pogodbo ob njenem podpisu in lahko odstopi od nje brez pogodbene kazni. 
 
Ključen za porabnika pa ni samo nakup električne energije po najugodnejši ceni, temveč zmanjšanje oziroma 
optimiranje porabe električne energije za celotno gospodinjstvo. Poleg cenovno ugodnih paketov električne 
energije, imajo odjemalci možnost nakupa kvalitetnih LED sijalk po ugodni ceni ter možnostjo plačila na 36 
obrokov, s katerim lahko posamezno gospodinjstvo zmanjša porabo električne energije tudi do 15%.  
 
V primeru, da se odločite zamenjati dobavitelja električne energije in s tem prihraniti, bomo zamenjavo 
dobavitelja električne energije za vas izvedli mi in to popolnoma brezplačno in brez kakršne koli porabe vašega 
dragocenega časa. Tako, da bo sprememba za vas vidna samo na položnici! Za vsa vprašanja smo vam na voljo 
na številki: 041 282 491 ali pa po e-pošti na info@energetika-projekt.eu.   
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