
AKCIJSKI CENIK LESNE BIOMASE  

(velja od 25.1.2022 do 20.2.2022 oziroma do odprodaje zalog kar bo objavljeno na 
spletni strani prodajalca; za nove in obstoječe kupce) 

LESNI PELETI ECE A1/C (sestava 90 % smreka, 10 % bukev) 

KOLIČINA 
NAKUPA 

CENA NA 
VREČO 
(15 kg) 

CENA NA 
TONO 

(1.000 kg) 

CENA NA 
PALETO 
(1.050 kg) 

CENA NA 
VREČO 
(15 kg) 

CENA NA 
TONO 

(1.000 kg) 

CENA NA 
PALETO 
(1.050 kg) 

  (z DDV) (z DDV) (z DDV) (brez DDV)  (brez DDV) (brez DDV) 

1 PALETA 4,37 € 291,42 € 305,99 € 3,58 € 238,87 € 250,81 € 

2 - 3 PALET 4,29 € 285,70 € 299,98 € 3,51 € 234,18 € 245,89 € 

4 ALI VEČ PALET 4,23 € 282,00 € 296,10 € 3,47 € 231,15 € 242,70 € 
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. Enota naročila je paleta, ki vsebuje 70 vreč po 15 kg, skupne teže 1.050 kg. 

 

LESNI PELETI ECE A1/L (sestava 100 % smreka, jelka) – TRENUTNO NISO NA ZALOGI 

Akcijske cene so v EUR in veljajo od 25.1.2022 do vključno 20.2.2022 oz. do odprodaje zalog kar bo objavljeno na spletni 
strani prodajalca. Cene vključujejo dostavo po območju Slovenije s kamioni z razkladalno rampo ali s hidravlično roko. 
Dostava s kombijem je primerna za težko dostopne lokacije in se dodatno zaračuna 27,00 EUR/paleto z DDV  do vključno 
25 km v obe smeri. V oddaljenosti več kot 25 km (v obe smeri) se k znesku 27,00 EUR/paleto z DDV  vsak nadaljnji km še 
dodatno zaračuna 0,55 EUR z DDV. Kupci električne energije in/ali zemeljskega plina pri ECE imajo možnost obročnega 
plačila lesne biomase do največ 10 obrokov, pri čemer najnižji možen obrok znaša 70,00 EUR (z DDV). Več o ponudbi v 
Splošnih pogojih prodaje izdelkov lesne biomase, rednem ceniku lesne biomase in dodatnih storitev ter tem ceniku 

 

 

 

 

ECE d.o.o., 25.1.2022 


