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Skupaj plačajmo manj – ZPS vas vabi k sodelovanju pri drugem skupinskem nakupu električne energije
in zemeljskega plina. V prvi kampanji, ki se je končala leta 2015, je dobavitelja zamenjalo več kot 12 tisoč
gospodinjstev!
ŠTIRJE DOBRI RAZLOGI
ZA ZAMENJAVO
DOBAVITELJA
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Doslej niste še nikoli
zamenjali dobavitelja
oz. je od menjave
minilo več let.
Ne pozabite – prihranki so
pogosto rezervirani le za nove
stranke, zvesti odjemalci pa
energijo plačujete po rednih
cenah.
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Med dobavitelji
so razlike!
Zamenjava
dobavitelja z ZPS je
preprosta, enostavna,
nezavezujoča in
brezplačna.
Za vas bomo
v pogajanjih z
dobavitelji energije
dosegli ponudbo brez
vezave in brez skritih
stroškov!

SKORAJ MILIJON
EVROV PRIHRANKOV

Potrošniki, ki smo sodelovali pri prvem skupinskem nakupu Zamenjaj in prihrani, smo skupaj
prihranili skoraj milijon evrov. Seveda so bili
prihranki različni, kar je bilo odvisno od prejšnje pogodbe in porabe posameznega gospodinjstva. Tako so bili pri nekaterih prihranki v
višini mesečnega računa, pri drugih pa tudi več
sto evrov.

ŠE VEDNO PROSTOR ZA POCENITVE

Po akciji ZPS Zamenjaj in prihrani sta se elektrika in plin pocenila, a pocenitev za gospodinjstva je bila bistveno manjša kot za gospodarstvo, zato ocenjujemo, da je na trgu dovolj
prostora za pocenitve tudi za gospodinjske
odjemalce.

ŠTEVILNE PREDNOSTI
ZAMENJAVE Z ZPS

Potrošniki ste prvo akcijo Zamenjaj in prihrani
vzeli za svojo. ZPS je med kampanjo, pa tudi po
njej, zagotavljala potrošnikom pomoč in podporo pri odločanju in postopku zamenjave. Tako
smo številnim olajšali odločitev za zamenjavo
ponudnika in hkrati omogočili prihranke. Prepoznali ste, da lahko skupaj z ZPS varno opravite zamenjavo dobavitelja, ob tem pa sklenete
pogodbo brez vezave, brez skritih stroškov,
z navzgor omejeno ceno za 12 mesecev, dobavitelj pa vam je tudi pravočasno sporočil
ceno za prihodnje obdobje. Vse to ne bo prav
nič drugače tudi v drugem skupinskemu nakupu električne energije in zemeljskega plina.

KAKO UGODNO PONUDBO
IMATE, KOLIKO LETNO
PLAČUJETE ZA ENERGIJO?

S prvim skupinskim nakupom smo uspešno
prebudili trg in spodbudili številne dobavitelje k oblikovanju ugodnih ponudb za vse slo-
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venske potrošnike. Prihranili so tudi tisti, ki so
jim njihovi obstoječi dobavitelji kot odziv na
kampanjo ZPS znižali cene elektrike in/ali plina, pa tudi tisti, ki so samostojno izbrali drugo
akcijsko ponudbo na trgu. Od našega prvega
skupinskega nakupa sta minili že dobri dve leti,
cene so se spremenile, marsikdo plačuje energijo (ponovno) po rednem ceniku.

ŠTEVILNI POTROŠNIKI ŠE
VEDNO PLAČAJO (PRE)VEČ!

Kljub dejstvu, da smo potrošniki vedno bolj
ozaveščeni, informirani in čeprav je lani zamenjalo dobavitelja elektrike kar 58.669 gospodinjstev in plin 6.326 gospodinjstev, številni
še vedno plačujejo preveč. Tisti, ki so pred leti
že zamenjali dobavitelja, pa naj preverijo, ali
je »ugodna ponudba«, res še vedno ugodna.
V ZPS redno pregledujemo ponudbe vseh dobaviteljev na njihovih spletnih straneh, njihove
cenike, objavljene splošne pogoje in pogodbe.
Tako lahko že zdaj na www.zps.si preverite, če
plačujete preveč.

VABLJENI STE VSI POTROŠNIKI
– VEČ NAS BO, BOLJŠE BO NAŠE
POGAJALSKO IZHODIŠČE

Tudi k drugemu skupinskemu nakupu energije
ste vabljeni vsi potrošniki, ki ste gospodinjski
odjemalci električne energije in/ali zemeljskega plina. Sodelovanje je brezplačno in nezavezujoče. Več vas bo sodelovalo, boljša bodo
naša pogajalska izhodišča.

PRIJAVITE SE ŽE DANES

Prijavite se lahko že danes, najkasneje pa
do 12. julija 2017. Na spletnem naslovu
www.ZAMENJAJinPRIHRANI.si izpolnite
obrazec. Tako nam boste sporočili, da vas zamenjava dobavitelja zanima. Več informacij
o tem, katere podatke potrebujemo in kje jih
najdete, si lahko preberete v nadaljevanju.

