
Brez DDV Z 9,5 % DDV Z 22 % DDV

REDNI VZDRŽEVALNI 
SERVIS - OSNOVNI  
(1x NA 2 LETI):

Do 19,99 kW  20-29,99 kW 30-55 kW Do 19,99 kW  20-29,99 kW 30-55 kW Do 19,99 kW  20-29,99 kW 30-55 kW

273,97 € 328,77 € 379,00 € 300,00 € 360,00 € 415,00 € 334,24 € 401,10 € 462,38 €

Redni vzdrževalni servis vsebuje:
• Pregled elektrarne (v skladu s pravilniki in tehničnimi smernicami - TSG).
• Izvedba meritev elektrarne (v skladu s pravilniki in tehničnimi smernicami).
• * Pregled delovanja elektrarne (1x daljinski nadzor, 1x ob pregledu elektrarne na objektu).
• Izdelava servisnega poročila (1x za daljinski nadzor, 1x ob pregledu elektrarne na objektu).
• Pregled s elektrarne s temovizijsko kamero (vidni deli elektrarne in instalacij).

Brez DDV Z 22 % DDV

ČIŠČENJE FOTONAPETOSTNIH 
MODULOV Z OSMOZNO VODO

Do 19,99 kW  20-29,99 kW 30-55 kW Do 19,99 kW  20-29,99 kW 30-55 kW

176,23 € 225,41 € 348,36 € 215,00 € 275,00 € 425,00 €

Brez DDV Z 22 % DDV

IZVEDBA MERITEV ELEKTROINŠTALACIJE IN IZDELAVA MERILNEGA POROČILA –  
SONČNA ELEKTRARNA  
(v skladu s pravilniki in tehničnimi smernicami -TSG)

176,23 € 215,00 €

IZVEDBA MERITEV DO 20 TOKOKROGOV IN IZDELAVA MERILNEGA POROČILA 
ELEKTROINŠTALACIJE – HIŠNE INŠTALACIJE  
(v skladu s pravilniki in tehničnimi smernicami (TSG) s področja nizkonapetostnih inštalacij)

225,41 € 275,00 €

IZVEDBA MERITEV ELEKTROINŠTALACIJE IN IZDELAVA MERILNEGA POROČILA – 
STRELOVODNA ZAŠČITA  
(v skladu s pravilniki in tehničnimi smernicami (TSG) s področja zaščite pred delovanjem strele)

225,41 € 275,00 €

Za vse specifične zahteve ali storitve, ki niso zajete v ceniku, se cena določi z individualno ponudbo.
Cenik velja od 1. 8. 2020 dalje.

*KONTROLNE TOČKE - PREGLED SONČNE ELEKTRARNE
• Pregled razsmernikov - vključno s čiščenjem filtrov, ventilatorjev
• Pregled elektro omarice elektrarne
• Prenapetostne zaščite
• Nadzorni sistem - preverjanje delovanja komunikacije
• Solarni moduli – vizualni pregled (vključno z umazanostjo)
• Podkonstrukcija  - vizualni pregled (pregled spojev med kritino in podkonstrukcijo, pregled spojev med moduli in podkonstrukcijo, pregled spojev ozemljitve)

Vse dodatne informacije o storitvah in cenikih so vam na voljo na spletnem naslovu www.ece.si, v poslovalnicah ECE d.o.o.  
ali na brezplačni številki klicnega centra 080 22 04.

CENIK STORITEV “ENERGETSKE REŠITVE ECE”

Družba ECE d.o.o. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Celju pod št.: Srg 2011/36741 in Srg 2015/37235. Osnovni kapital družbe: 3.436.767,65 EUR; 
matična številka: 6064892000; ID št. za DDV: SI55722679; IBAN: SI56 0700 0000 2705 420 pri Gorenjski banki; BIC koda: GORESI2X.

Cene vključujejo 22 % DDV.


