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Paket Lumen, ki vsebuje 2 žarnici LED proizvajalca General Electric, prejmejo odjemalci, ki preklopijo 
na RWE v okviru posebne ponudbe za stranke podjetja Kubik Up z vezavo za 12 mesecev.

PAKET
LED-ŽARNIC

LUMEN!
Darilo za stranke podjetja Kubik Up.

DARILO
NAJBOLJŠA

CENA ELEKTRIKE

IN DODATNI

PRIHRANKI

Preklopite na RWE in prihranite
3-krat – z najboljšo ceno električne
energije, darilnim paketom LED
in nižjo porabo.

ELEKTRIKA
NA KUBIK! 



RWE je za lastnike in uporabnike nepremičnin, ki jih upravlja podjetje 
Kubik Up, pripravil posebno ponudbo z najboljšimi cenami električne 
energije (produkt Nevezani) in darilom: paketom LED-žarnic Lumen.

PAKETI LED ZA
DODATNE PRIHRANKE
Z RWE-jevimi paketi žarnic LED brez začetnih stroškov, hitro in 
zelo preprosto zmanjšate porabo energije in tako prihranite več 
kot le z ugodno ceno električne energije, saj je najcenejša tista 
elektrika, ki je ne porabite. Hkrati je z nižjo porabo mogoče znižati 
tudi postavke za omrežnino ter večino drugih prispevkov in 
dajatev, ki predstavljajo največji del končnega računa za elektriko.

Nižja poraba in 5 let garancije
Paketi LED vsebujejo žarnice uglednega proizvajalca General 
Electric (GE). Te so visoko učinkovite, saj porabijo za 80 
odstotkov manj električne energije kot navadne žarnice ter 
zagotavljajo od 15.000 do 25.000 ur delovanja oziroma od 
30.000 do 50.000 vklopov.

So odporne na vibracije in udarce, ne oddajajo ultravijolične in 
infrardeče svetlobe ter se občutno manj segrevajo. Poleg tega ne 
vsebujejo živega srebra, ki je strupeno za ljudi in okolje, ter 
zagotavljajo prijetno dnevno svetlobo (2700 K).

Žarnice LED General Electric imajo petletno garancijo in 
pričakovano življenjsko dobo 20 let!

PRIPRAVITE RAČUN!
Pripravite zadnji račun za električno energijo, saj vas bodo v kratkem obiskali 
energetski svetovalci podjetja RWE in vam osebno predstavili, kako hitro in 
preprosto znižate stroške.

VEČ INFORMACIJ
Za več informacij kontaktirajte RWE na brezplačni telefon 080 36 36 (vsak 
delavnik od 8:00 do 20:00) in prek e-pošte info@rwe.si ali pa se obrnite 
na svojega upravnika.

ZAMENJAVA
JE PREPROSTA
IN BREZPLAČNA!
Zamenjava dobavitelja električne energije je za 
odjemalca popolnoma brezplačna.

Dobava električne energije ni motena niti za trenutek.

Distributer vedno zagotavlja enako storitev, ne glede 
na izbiro dobavitelja električne energije.

Zamenjava ne spreminja električnega priključka, 
varovalk, odčitavanja števca, omrežja in 
elektrodistribucijskega podjetja, ki skrbi za omrežje, 
prek katerega odjemalec dobiva energijo.

POSEBNA PONUDBA
ZA STRANKE PODJETJA KUBIK UP

VT  (€/kWh)

Brez DDV
[€/kWh]

Z DDV
[€/kWh]

Brez DDV
[€/kWh]

Z DDV
[€/kWh]

Brez DDV
[€/kWh]

Z DDV
[€/kWh]

MT  (€/kWh) ET  (€/kWh)

NEVEZANI

0,05703 0,06958 0,03323 0,04054 0,04949 0,06038

V ceno električne energije niso vključeni omrežnina ter drugi prispevki in dajatve, ki so določeni z veljavnimi predpisi in na višino 
katerih dobavitelj nima vpliva.

VIRI INFORMACIJ
O VPLIVIH NA OKOLJE:
http://www.okolje.info/
http://www.arso.gov.si/

SESTAVA PROIZVODNIH VIROV ZA LETO 2015

OGLJIKOV DIOKSID

IZPUSTI IN NASTALI RADIOAKTIVNI ODPADKI NA 
PROIZVEDENO kWh za leto 2015:

0,607 kg/kWh

RADIOAKTIVNI ODPADKI 1064 µg/kWh

OBNOVLJIVI 
VIRI

6,30 %
JEDRSKO 
GORIVO
35,47 %

NEDOLOČLJIVO
4,38 %

NAFTNI DERIVATI
0,37 %

ZEMELJSKI 
PLIN

7,34 %

PREMOG 
IN LIGNIT
46,12 %

100 %SKUPAJ

FOSILNA GORIVA

PRIMARNI VIRI ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE:

premog in lignit
zemeljski plin
naftni derivati
nedoločljivo

46,12 %
7,34 %
0,37 %
4,38 %

vodna energija

Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov
za proizvodnjo električne energije za leto 2015 so bili upoštevani podatki
Agencije za energijo.

veter
sončna energija
geotermalna energija
biomasa
nedoločljivo

3,13 %
0,53 %
0,90 %
0,00 %
1,66 %
0,08 %

58,22 %

JEDRSKO GORIVO 35,47 %

OBNOVLJIVI VIRI 6,30 %




