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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-

4

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.
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NEZAVEZUJOČA
PRIJAVA

DO 12. JULIJA

LICITACIJA

13. JULIJ

V DRUGI POLOVICI AVGUSTA

OCENA PRIHRANKOV
IN PONUDBA

PODPIS POGODBE
IN ZAMENJAVA
DOBAVITELJA

Vas zanima zamenjava
dobavitelja energije? Oddajte
brezplačno in nezavezujočo
prijavo. Več nas bo, večje
prihranke lahko dosežemo.

Na licitaciji bodo sodelovali
vsi zainteresirani dobavitelji
energije. Zmagovalec bo
tisti, ki bo na licitaciji ponudil
najnižjo ceno elektrike in/ali
plina za vse potrošnike, ki bodo
sodelovali v kampanji.

Vsi potrošniki, ki se boste
prijavili za sodelovanju pri
skupinskem nakupu, boste
dobili individualno oceno
prihrankov ter ponudbo za
zamenjavo dobavitelja.

Zdaj ste na vrsti vi! Na podlagi
prejete ponudbe in ocene
prihrankov se boste odločili za
zamenjavo dobavitelja ali pa ne.

Z NATANČNIMI PODATKI O
PRETEKLI PORABI ENERGIJE BO
VAŠA ODLOČITEV O ZAMENJAVI
LAŽJA

Ob prijavi za sodelovanje pri skupinskem nakupu elektrike in/ali plina potrebujemo podatke o vaši pretekli porabi, da bomo lahko čim
bolj natančno ocenili vaše prihranke. Če nam
ne boste posredovali natančnih podatkov o
svoji letni porabi električne energije ali plina,
jo bomo poskušali oceniti s pomočjo podatkov
o velikosti vašega gospodinjstva, kar bo lahko
vplivalo na kakovost izračuna ocene prihrankov, ki jo boste dobili po licitaciji.
Če o točnosti svoje ocene porabe niste povsem prepričani, pokličite klicni center svojega dobavitelja in jih zaprosite za podatek
o letni porabi.

DOBAVITELJ
ELEKTRIKE
E3

080 34 45

ECE

080 22 04

Elektro energija

080 28 08

Elektro prodaja EU

01 367 20 83

Energenti plus

01 709 10 46

Energetika Ljubljana

080 28 82

Energija direkt

01 320 08 81

Energia gas and power

01 565 44 88

Energija plus

080 21 15

Gen-I

080 15 58

Logo energija

080 11 02

Petrol

080 22 66

Petrol Energetika

080 11 23

RWE

080 36 36

Telekom

080 8000

DOBAVITELJI
ZEMELJSKEGA
PLINA

PREPROSTA IN PREGLEDNA
ZAMENJAVA

Vsi, ki se boste prijavili za sodelovanje v kampanji na spletnem naslovu www.ZAMENJAJinPRIHRANI.si, boste v drugi polovici avgusta
prejeli ponudbo dobavitelja, ki bo zmagal na
licitaciji, z oceno letnega prihranka, ki si ga lahko obetate, če se boste odločili za zamenjavo
ponudnika. Če se vam bo zdela ponudba zanimiva, jo boste enostavno sprejeli in le podpisali pogodbo z novim dobaviteljem.

POGODBA BREZ VEZAVE IN
BREZ SKRITIH STROŠKOV

Pomembno je poudariti, da v pogodbah, ki
jih boste dobili v okviru kampanje ZPS, ne bo
ne vezave ne skritih stroškov, naš klicni center
pa vam bo med trajanjem kampanje ves čas v
pomoč pri pridobivanju informacij, prijavi ali
sprejemu ponudbe.

Kontaktna
številka

Kontaktna
številka

Adriaplin

080 33 00

Domplan

04 206 87 00

ECE

080 22 04

Elektro energija

080 28 08

Energetika Celje

03 425 33 00

Energetika Ljubljana

080 28 82

Energija plus

080 21 15

Enos

04 5810 280

Gen-I

080 15 58

Istrabenz plini

080 12 28

JEKO-IN Jesenice

04 581 04 33

JP KP Vrhnika

01 750 29 70

Komunala
Slovenj Gradec

02 881 20 20

Komunalno
podjetje Velenje

080 80 34

Mestni plinovodi

05 663 43 40

Petrol

080 22 66

Petrol Energetika

080 11 23

Plinarna Maribor

02 22 843 00

Plinovod Sevnica

07 81 60 580

DO 5. OKTOBRA

ZPS V DRUŽBI USPEŠNIH
ORGANIZATORK
SKUPINSKIH NAKUPOV
Številne potrošniške organizacije smo
že uspešno organizirale kampanje za
skupinski nakup energije, nekatere tudi
več, saj se je izkazalo, da skupinski
nakupi dodatno predramijo trg in
spodbudijo potrošnike k zamenjavi.
Potrošniki v EU so do danes s
skupinskimi nakupi prihranili že več kot
270 milijonov evrov!
Tudi tokrat je naš partner pri
skupinskem nakupu podjetje Prizewise
iz Nizozemske, ki bo zagotavljalo
tehnično podporo pri izvedbi kampanje.
Ta je za potrošnike brezplačna, stroške
krije dobavitelj - zmagovalec na licitaciji,
ki bo za vsako zamenjavo plačal
podjetju Prizewise provizijo, iz katere se
bodo poravnali stroški za organizacijo
in tehnično podporo kampanje, pa
tudi stroške komuniciranja z javnostjo
in potrošniki. ZPS kot neprofitna
organizacija ne ustvarja dobička in bo
prejeta sredstva v celoti uporabila za
kritje svojih stroškov in svojo osnovno
dejavnost pri varstvu potrošnikov.

PREPROSTO, BREZPLAČNO IN NEZAVEZUJOČE – ZA VSE POTROŠNIKE!

Zamenjava dobavitelja energije v okviru kampanje Zamenjaj in Prihrani #2
je preprosta, brezplačna in nezavezujoča. Povabilo, da se nam pridružite,
ne velja le za člane ZPS, ampak za vse potrošnike. Posredujte informacijo o
skupinskem nakupu tudi svojim prijateljem in znancem ter jih spodbudite k
sodelovanju v kampanji in tako omogočite prihranke tudi njim.
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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. Č
 e shranjujete račune, seštejte porabo v zadnjih 12 mesecih,
lahko pa letno porabo prepišete z letnega poračuna.
2. Č
 e dobavitelj na račune zapiše vašo povprečno dnevno
porabo, pomnožite to vrednost s 365 in dobili boste dovolj
dobro oceno letne porabe.
3. Č
 e uporabljate spletni portal dobavitelja električne energije,
boste tam našli svoje račune – seštejte porabo za zadnjih 12
mesecev.
4. V
 edno 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. Č
 e shranjujete račune, seštejte porabo za zadnjih 12 mesecev,
lahko pa letno porabo prepišete z letnega poračuna.
2. N
 ekateri dobavitelji na račune zapišejo »predviden letni
odjem« - ta podatek je dobra ocena vaše letne porabe.
3. Č
 e uporabljate spletni portal dobavitelja, boste tam našli svoje
račune – seštejte porabo v posameznih mesecih zadnjega leta
4. V
 edno 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.
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