ZNIŽAJMO RAČUN
ZA ELEKTRIKO IN PLIN

N
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niziramo že tretjo kampanjo skupinŠtevilo k sodelovanju prijavljenih
40.849
25.914
skega nakupa električne energije in gospodinjstev
zemeljskega plina. K našemu tretjeŠtevilo zamenjav dobavitelja
>12.300/>14.000
>13.200/>15.700
mu skupinskemu nakupu energije ste vabljeni gospodinjstev/pogodb
vsi potrošniki, ki ste gospodinjski odjemalci Prihranek povprečnega gospodinjstva
164 €
211 €
električne energije in/ali zemeljskega plina.
Skupaj smo prihranili
1,0 mio €
1,2 mio €
Vaše sodelovanje v kampanji je brezplačno in
nezavezujoče. Več nas bo sodelovalo, boljša
bodo naša pogajalska izhodišča, boljšo po- ponudijo nižjo tarifo od konkurentov in zmaga- dosežete z zamenjavo dobavitelja z izbranim
nudbo si lahko obetamo in posledično večje jo na licitaciji skupinskega nakupa.
ponudnikom skupinskega nakupa. Odgovor,
prihranke.
ali se zvestoba splača ali plača, bo na dlani.

V drugi kampanji smo
dosegli več kot milijon
evrov prihranka
Dobavitelja energije je v okviru naše druge
kampanje ZAMENJAJ in PRIHRANI #2 zamenjalo več kot 13.200 gospodinjstev, sklenjenih pa
je bilo več kot 15.700 pogodb, saj so potrošniki
v posameznih gospodinjstvih zamenjali tako
dobavitelja elektrike kot plina. Skupni prihranki
tistih, ki so z ZPS zamenjali dobavitelja ali sprejeli zmagovalne tarife, dosežene na licitaciji, so
znašali kar 1,2 milijona evrov.

Je dovolj prostora,
da dosežemo dobro
ponudbo?
V zadnjem obdobju se višajo cene električne
energije tako za gospodinjske kot negospodinjske odjemalce. Konec leta 2018 in takoj v
začetku 2019 so nekateri dobavitelji energije
»posodobili« svoje redne cenike za gospodinjski odjem. Rezultat so višje tarife, po katerih
plačujemo porabljeno energijo. Zvišanje tarif
naj bi bilo nujno zaradi cen energije na veleprodajnih trgih, ki so se v preteklih obdobjih znatno zvišale. Prav zato, ker so dobavitelji
v rednih cenikih prevalili povišanje na pleča
potrošnikov, smo prepričani, da je prostora za
pridobitev dobre ponudbe v okviru skupinskega nakupa energije – dovolj. Kakšno ponudbo
bomo dosegli, je odvisno od števila prijavljenih
k sodelovanju. Več kot bo potrošnikov, ki bodo
pred licitacijo izkazali interes za sodelovanje,
bolj se bodo ponudniki energije potrudili, da

Zakaj zamenjati
dobavitelja
energije z ZPS?

Prijavite se že danes

Če želite prejeti ponudbo skupinskega nakupa, že danes oddajte prijavo na spletnem naslovu www.ZAMENJAJinPRIHRANI.si. Prijava k
sodelovanju v skupinskem nakupu je namreč
pogoj za sprejem ponudbe zmagovalne tarife
dobavitelja energije, ki bo dosežena na licitaciji. Prijava je hitra in preprosta, sodelovanje
Pogodba, ki ste je lahko deležni, bo:
pa brezplačno in nezavezujoče. Ob prijavi vas
vsebovala na licitaciji dosežene tarife,
bomo prosili tudi za podatke o porabi energije
brez vezave in brez skritih stroškov,
v vašem gospodinjstvu v preteklih 12 mesecih,
z navzgor omejeno ceno za 12 mesecev,
na podlagi katerih bomo za vas pripravili oceno
dobavitelj vam bo pravočasno sporočil prihrankov, ki jo boste prejeli hkrati s ponudbo,
ceno za prihodnje obdobje.
predvidoma v prvi polovici maja.
Velik odziv potrošnikov na našo akcijo dokazuje, da si potrošniki želijo tovrstnih skupinskih
nakupov. V okviru kampanje in s podporo ZPS
boste lahko (tudi tokrat) varno opravili zamenjavo dobavitelja.

Ne plačujte preveč!
Visok delež slovenskih gospodinjskih odjemalcev še nikoli ni zamenjal dobavitelja električne
energije, nekateri pa morda že dlje časa niste
preverili, ali je ugodna ponudba izpred nekaj
let res še vedno ugodna. Morda po izteku akcijske cene plačujete ceno po rednem ceniku. Lojalnost se ne splača vedno! Na ZPS vsak mesec
pregledamo ponudbo vseh dobaviteljev, ki je
objavljena na njihovih spletnih straneh: cenike,
splošne pogoje in pogodbe. Vse te informacije
so vam dostopne na www.zps.si, kjer lahko že
zdaj preverite, ali plačujete preveč.
Če boste oddali prijavo k sodelovanju v skupinskem nakupu energije, boste prejeli tudi oceno
svojega individualnega prihranka, ki ga lahko

Delite informacijo
o kampanji s svojo
družino in prijatelji!
Tudi tokratni skupinski nakup je
namenjen vsem slovenskim potrošnikom. Kot člani ZPS ste med
prvimi, ki ste izvedeli za kampanjo Zamenjaj in prihrani 3 – obvestite o njej družino, prijatelje in
znance. Sodelovanje v kampanji
je preprosto, brezplačno in nezavezujoče. Več nas bo, boljšo ceno
lahko dosežemo!

DO 3. APRILA

4. APRIL

V SREDINI MAJA

Do SREDINE JUNIJA

NEZAVEZUJOČA
PRIJAVA

licitacija

ocena prihrankov
in ponudba

podpis pogodbe
in zamenjava
dobavitelja

Bi radi zamenjali dobavitelja
energije in s tem prihranili? Oddajte
brezplačno in nezavezujočo prijavo
na www.ZAMENJAJinPRIHRANI.si.
Več nas bo, boljšo ponudbo in večje
prihranke si lahko obetamo.

Na licitaciji bodo zainteresirani
dobavitelji energije sodelovali s
svojimi ponudbami. Zmagal bo
tisti, ki bo ponudil najnižjo ceno za
električno energijo in/ali zemeljski
plin. Ta cena bo veljala za vse, ki
boste sodelovali v kampanji.

Vsi, ki boste oddali prijavo za
sodelovanje v skupinskem nakupu,
boste prejeli individualni izračun
ocene prihrankov in ponudbo za
zamenjavo dobavitelja.

Prepričani smo, da vas bosta ugodna
cena in pošteni pogoji prepričali v
zamenjavo dobavitelja, a odločitev
bo na koncu le vaša. Ponudbo boste
sprejeli s podpisom pogodbene
dokumentacije z zmagovalcem
licitacije.

Bolj točni bodo podatki o vaši pretekli porabi, bolj
natančno oceno prihrankov boste prejeli
Ob prijavi v skupinski nakup vas bomo prosili za vnos podatkov o pretekli porabi
elektrike in/ali zemeljskega plina v vašem gospodinjstvu, da vam bomo lahko po
licitaciji pripravili oceno prihrankov, ki si jih lahko obetate ob sprejemu ponudbe
zmagovalnega dobavitelja. Če podatkov ne boste vpisali, bomo porabo ocenili na
podlagi vaših podatkov o velikosti gospodinjstva in števila članov, kar pa lahko
vpliva na izračun ocene prihranka.
Če ne poznate pretekle porabe energije v vašem gospodinjstvu ali o njej niste
prepričani, za podatek o porabi energije v preteklih 12 mesecih zaprosite v klicnem centru vašega dobavitelja.
Telefonske številke dobaviteljev in kako razbrati podatke z računa poiščite na www.
zamenjajinprihrani.si.

Z nami je zamenjava
pregledna in preprosta

S preizkušenim pristopom
in partnerjem v akcijo
Po licitaciji, predvidoma v sredini maja, boste tretjič
vsi sodelujoči v kampanji prejeli izračun ocene
prihrankov – primerjali boste lahko letni strošek pri trenutnem dobavitelju z letnim stroškom ponudbe zmagovalca kampanje in se
na podlagi ocenjenega prihranka odločili, ali
boste sprejeli ponudbo. V tem primeru boste v
zadnjem koraku le še podpisali pogodbo z novim dobaviteljem.

Brez vezave in
skritih stroškov

Na ZPS bomo poskrbeli, da boste pogodbo lahko podpisali brezskrbno – v njej zagotovo ne
bo ne skritih stroškov ne vezave. Ves čas trajanja kampanje vam bo na voljo naš klicni center,
kjer vam bomo pomagali z informacijami, izpolnjevanjem prijavnega obrazca, sprejemom
ponudbe in odgovori na vsa druga vprašanja.

Na ZPS smo izvedli že dva izjemno uspešna
skupinska nakupa električne energije in zemeljskega plina – visoki prihranki za gospodinjstva, pozitiven odziv javnosti in številna
vprašanja potrošnikov, kdaj nameravamo ponovno organizirati skupinski nakup energije,
so nas prepričali, da je čas za novo kampanjo.
Tudi tokrat sodelujemo z nizozemskim podjetjem Pricewise, ki bo zagotovilo tehnično podporo pri izvedbi kampanje. Sodelovanje v skupinskem nakupu je za potrošnike popolnoma
brezplačno, saj stroške krije zmagovalec licitacije, ki bo za vsako zamenjavo plačal provizijo
podjetju Pricewise. To krije stroške organizacije
in izvedbe kampanje ter tehnične izvedbe skupinskega nakupa. ZPS bo kot neprofitna organizacija vsa prejeta sredstva v celoti uporabila
za kritje stroškov društva in izvajanje svoje
osnovne dejavnosti varstva potrošnikov.

Ponudniki elektrike in plina
Dobavitelj

Adriaplin
Domplan
E3
ECE
Elektro Energija
Elektro prodaja EU
Energetika Celje
Energetika Ljubljana
Energia gas and power
Energija direkt
Energija Plus
Enos
Gen-I
Involta
Istrabenz plini
JEKO-IN Jesenice
JP KP Vrhnika
Komunala Slovenj Gradec
Komunalno podjetje Velenje
Logo Energija
Petrol
Plinarna Maribor
Plinovod Sevnica
RWE
Sonce Energija
Telekom
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Kontaktna številka

080/33 00
04/206 87 00
080/34 45
080/22 04
080/28 08
01/367 20 83
03/425 33 00
080/28 82
01/565 44 88
01/320 08 81
080/21 15
04/581 02 80
080/15 58
0820/502 32
080/12 28
04/581 04 33
01/750 29 70
02/881 20 21
080/80 34
080/11 02
080/22 66
02/228 43 00
07/816 05 80
080/36 36
0590/323 40
080/80 00

OPOZORILO!

Na terenu ne bomo imeli
predstavnikov ZPS, ki bi potrošnikom »pomagali« pri zamenjavi dobavitelja energije
V preteklih dveh kampanjah ZAMENJAJ in PRIHRANI so nam nekateri
potrošniki sporočili, da so jih na domu
obiskali akviziterji z obrazložitvijo, da
v imenu Zveze potrošnikov Slovenije
pomagajo potrošnikom do cenejše
elektrike in plina ter jih tako prepričali
v podpis pogodbene dokumentacije.

Poudarjamo, da niti v
preteklih kampanjah niti v tej
kampanjina terenu ne bo
predstavnikov ZPS!
Če boste podpisali pogodbeno dokumentacijo za zamenjavo dobavitelja
energije terenskemu akviziterju, ki se
(lažno) predstavlja kot predstavnik
ZPS, ne boste deležni ponudbe, ki jo
bomo dosegli v okviru skupinskega
nakupa ZPS.
Bodite previdni pri sklepanju
pogodb, ki se sklepajo zunaj
poslovnih prostorov
Če vas na domu obišče predstavnik
podjetja, se prepričajte o identiteti
osebe in o tem, katero podjetje zastopa. Zahtevajte ponudbo v pisni obliki
in si vzemite dovolj časa, da jo primerjate z obstoječo pogodbo in drugimi primerljivimi ponudbami na trgu.
Za podpis nove pogodbe se odločite
šele, ko pregledate njeno vsebino in
se natančno seznanite z vsemi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz nje.
Kako ravnati, če ste pogodbo
podpisali, pa bi radi od nje
odstopili?
Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, imajo potrošniki
pravico, da v roku 14 dni obvestijo
podjetje, da od pogodbe odstopajo. Pri tem jim ni treba navesti razloga za odločitev. Odstop od pogodbe
naj podjetju sporočijo pisno, tako da
bodo imeli dokazilo.

Z RAČUNOM DO NIŽJEGA – RAČUNA!
Prijava za sodelovanje pri skupinskem nakupu za zamenjavo električne energije in/ali
zemeljskega plina je enostavna – vse, kar potrebujete, najdete na svojem računu.

Elektrika

PLIN

➊
➊
➋

➎

➌
➏
➐
➋
➌
➍

➌
➍*

➍*

➏

Legenda: ➊ ime dobavitelja, ➋ ime paketa, ➌ obračunska moč,
➍ način merjenja električne energije (eno- ali dvotarifno),
➎ številka merilnega mesta, ➏ mesečna poraba,
➐ povprečna dnevna poraba.

Številka merilnega mesta za elektriko: vpišete tisto, ki je navedena na vašem računu (ali obstoječi pogodbi) za elektriko. Številka
merilnega mesta je vedno v formatu (npr. 3-123456). Na računih nekaterih dobaviteljev je izpisana za kratico MM (npr. MM:
3-123456). Če vaš dobavitelj številke merilnega mesta ni navedel
na računu, predlagamo, da ga pokličete in številko pridobite.
Kako dobim podatek o letni porabi električne energije?
1. Če shranjujete račune, seštejte porabo v zadnjih 12 mesecih,
lahko pa letno porabo prepišete z letnega poračuna.
2. Če dobavitelj na račune zapiše vašo povprečno dnevno
porabo, pomnožite to vrednost s 365 in dobili boste dovolj
dobro oceno letne porabe.
3. Če uporabljate spletni portal dobavitelja električne energije,
boste tam našli svoje račune – seštejte porabo za zadnjih 12
mesecev.
4. Vedno lahko pokličete dobavitelja in prosite za informacijo o
letni porabi (seznam kontaktov najdete v tabeli na strani 5).
POZOR: Tisti, ki imate dvotarifni števec, boste ob prijavi vpisali
dve številki letne porabe: količino elektrike, porabljene v času
manjše tarife (MT kWh) in količino elektrike, porabljene v času
večje tarife (VT kWh). Tisti, ki imate enotarifni števec, boste
vpisali le eno številko (ET kWh).

Legenda: ➊ ime dobavitelja,
➋ številka odjemnega mesta
Vpišite jo tako, kot je izpisana na vašem računu ozir. obstoječi pogodbi za
plin. Če so PRED številko navedene tudi črke, vpišite SAMO ŠTEVILKE.
Nekaj primerov:
PLMB-1.005869.000.0 -> vpišete 1.005869.000.0
ENJLJ-0150065869 -> vpišete 0150065869
ENCE-5869 -> vpišete 5869.
➌ CDK skupina,
➍* m
 esečna poraba (*Od 1. 1. 2017 je zemeljski plin obračunan v kWh in ne več v Sm33.
Pri prijavi za sodelovanje pri skupinskem nakupu boste lahko letno porabo vpisali v Sm ali
kWh.)

Kako dobim podatek o letni porabi plina?
1. Če shranjujete račune, seštejte porabo za zadnjih 12 mesecev,
lahko pa letno porabo prepišete z letnega poračuna.
2. Nekateri dobavitelji na račune zapišejo »predviden letni
odjem« - ta podatek je dobra ocena vaše letne porabe.
3. Če uporabljate spletni portal dobavitelja, boste tam našli svoje
račune – seštejte porabo v posameznih mesecih zadnjega leta
4. Vedno lahko pokličete dobavitelja in prosite za informacijo o
letni porabi (seznam kontaktov najdete v tabeli na strani 5).
Pozor: V spletnem obrazcu prijave za sodelovanje v skupinskem
nakupu lahko vpišete vašo preteklo porabo plina v merski
enoti m3 ali kWh. Pri tem bodite pozorni, da vpišete podatek o
porabljeni količni v pretekih 12 mesecih.

Imate dodatna vprašanja? Potrebujete pomoč pri prijavi?

Pišite nam na elektronski naslov zamenjajinprihrani@zps.si ali nas pokličite na
telefonsko številko 01/432 30 35 (vsak delavnik med 8. in 20. uro).
Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.

