Ustvarjamo čisto prihodnost.

OBVESTILO ODJEMALCEM ZEMELJSKEGA PLINA

Spoštovani odjemalec zemeljskega plina,
izredne razmere na trgu energentov se nadaljujejo tudi v letu 2022 in težko pričakovane umiritve le-teh žal še ni za
pričakovati. Vse bolj odvisni od strateških odločitev na ravni države in drugih akterjev na svetovnem energetskem
trgu, tudi v Istrabenz plinih ne moremo več zagotavljati dobave zemeljskega plina po trenutno veljavnih cenah.
Zato napovedujemo in vas obveščamo, da bomo s 1. 5. 2022 spremenili cenik zemeljskega plina za
gospodinjske in male poslovne odjemalce.
NOVA CENA ZEMELJSKEGA PLINA
od 1. 5. 2022 do preklica

Cena brez dajatev*,
DDV in omrežnine

Maloprodajna cena z dajatvami*
in 22 % DDV ter brez omrežnine

OBSTOJEČI gospodinjski in mali poslovni odjemalec

0,07200 €/KWh

0,09498 €/KWh

NOVI gospodinjski in mali poslovni odjemalec¹

0,08900 €/KWh

0,11572 €/KWh

* Zakonsko predpisane dajatve: okoljska dajatev CO₂, trošarina in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom
in iz obnovljivih virov energije.

1N
 OVI gospodinjski in mali poslovni odjemalec je tisti odjemalec zemeljskega plina na območju Republike Slovenije, ki je sklenil pogodbo 17. 12. 2021 ali kasneje,
in se mu dobavljen zemeljski plin obračunava skladno z vsakokrat veljavnim rednim cenikom dužbe istrabenz plini d. o. o.

V Istrabenz plinih se zavedamo, da je informacija o spremembi cene za vas pomembna in lahko vpliva na vašo
odločitev o izbiri dobavitelja.
V skladu z Zakonom o oskrbi s plini vas tako obveščamo, da imate pravico odstopiti od pogodbe o dobavi plina
v enem mesecu po začetku veljavnosti spremenjenega cenika brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila
pogodbene kazni.
Upamo, da vas bomo lahko v bližnji prihodnosti obvestili o spremembi cene, ki bo nakazovala umirjanje razmer na
trgu zemeljskega plina in vas v želji po nadaljnjem sodelovanju prosimo za razumevanje.
Lepo vas pozdravljamo.

Vaši Istrabenz plini

Cenik zemeljskega plina je objavljen na:
https://www.istrabenzplini.si/sl/products.cp2?cid=5010880B-8742-54E9-2296-4A0CC7B9903C&linkid=product
V primeru dodatnih vprašanj, smo vam z veseljem na voljo na e-naslovu: info@istrabenzplini.si
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