AKCIJSKI CENIK LESNE BIOMASE
LESNI PELETI ECE A2 (90 % smreka, 10 % bukev)
KOLIČINA

CENA NA VREČO

CENA NA TONO CENA NA PALETO

(15 kg)

(1.000 kg)

(1.050 kg)

PRI NAKUPU 1 PALETE

4,03 €

268,99 €

282,44 €

PRI NAKUPU 2 - 3 PALET

3,97 €

264,99 €

278,24 €

PRI NAKUPU 4 ALI VEČ PALET

3,90 €

259,99 €

272,99 €

*Osnova za izračun cene na paleto je cena na tono. Pri preračunu cene na tono v ceno na vrečo oz. na paleto, so cene
zaokrožene na dve decimalki.

LESNI PELETI GERMAN FLAMES A1 (100 % smreka)
KOLIČINA

CENA NA VREČO

CENA NA TONO CENA NA PALETO

(15 kg)

(1.000 kg)

(990 kg)

PRI NAKUPU 1 PALETE

4,45 €

296,99 €

294,02 €

PRI NAKUPU 2 - 3 PALET

4,39 €

292,99 €

290,06 €

PRI NAKUPU 4 ALI VEČ PALET

4,32 €

287,99 €

285,11 €

*Osnova za izračun cene na paleto je cena na tono. Pri preračunu cene na tono v ceno na vrečo oz. na paleto, so cene
zaokrožene na dve decimalki.
Akcijske cene so v EUR, vključujejo DDV in veljajo od 27.6.2018 do 15.7.2018 oz. do odprodaje zalog ter veljajo za kupce,
ki naročijo lesno biomaso v skladu s Pogoji akcijske ponudbe izdelkov lesne biomase »podarimo KWH«. Cene vključujejo
dostavo po območju Slovenije s kamioni z razkladalno rampo in hidravlično roko. Dostava s kombijem je možna proti
doplačilu 12,20 EUR/paleto z DDV. V primeru dostave lesne biomase na območje Goriške, Obalno-kraške in Primorskonotranjske regije se skladno s tem cenikom strošek dostave obračuna 18,30 EUR/paleto z DDV (v primeru dostave lesne
biomase s kombijem na območje Goriške, Obalno-kraške in Primorsko-notranjske regije kupca bremenita oba dodatna
stroška dostave). Kupci električne energije in/ali zemeljskega plina pri ECE imajo možnost obročnega plačila do največ 6
obrokov, pri čemer najnižji možen obrok znaša 100,00 EUR (z DDV). Enota naročila je paleta, ki vsebuje 70 vreč po 15 kg,
skupne teže 1.050 kg (pri peletih ECE – A2) in 66 vreč po 15 kg, skupne teže 990 kg (pri peletih GE – A1). Več o ponudbi v
Pogojih akcijske ponudbe izdelkov lesne biomase »podarimo KWH«, pripadajočih Cenikih in drugih pogojih.
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