
 

 

 

 

 

 

Opombe in pogoji pri naročilu storitev montaža domače polnilne postaje ali ogled 

obstoječega stanja za namen nakupa in montaže domače polnilne postaje za električna vozila, 
vključno s cenikom za dodatne in dopolnilne storitve in material 

 

1. Storitev Montaža domače polnilnice je namenjena fizičnim osebam in podjetjem, ki bodo 
polnilnico uporabljala za lastne ne-komercialne namene polnjenja električnih vozil.  

2. Cene za  storitev montaža domače polnilne postaje veljajo le ob nakupu polnilne postaje iz 
našega prodajnega programa polnilnih postaj za električna vozila 

3. Paketna storitev Montaže:  osnovna in razširjena montaža vsebujeta elemente oziroma 
storitve, ki so zapisane na naši podstrani za Montaža domače polnilne postaje 

4. Storitev ogled-a in montaže bo opravil pogodbeni podizvajalec podjetja Festina lente d.o.o., ki 
upravlja portal e-mobilni.eu.  Storitev se bo opravila v najkrajšem možnem času oziroma po 
predhodnem dogovoru z naročnikom storitve. 

5. Po ogledu objekta bomo v dogovoru z pogodbenim podizvajalcem pripravili informativno in 
neobvezno ponudbo za celovito izvedbo montaže, ki se seveda zaradi dodatnih del 
ugotovljenih ob ogledu lahko razlikuje od osnovnega ali razširjenega paketa za montažo. V 
tem primeru so seveda potrebna doplačila za material in storitve, v skladu z veljavnim 
cenikom za dodatne in dopolnilne storitve in material. 

6. Naročilo samega ogleda lokacije za naročnika ni zavezujoče za nakup in montažo polnilne 
postaje 

7. V primeru, da se na predhodnem ogledu iz kakršnegakoli razloga ugotovi, da se polnilna 
postaja ne da postaviti ali so kakšni drugi vzroki, da uporabnik ne opravi ali ne želi opraviti 
nakupa polnilne postaje skupaj z izvedbo montaže, je potrebno poravnati samo stroške 
ogleda obstoječega stanja na lokaciji. Cena ogleda in kilometrine se nahaja v ceniku dodatnih 
in dopolnilnih storitev in materiala 

8. Po prejetem naročilu z vaše strani oblikujemo predračun za naročeno storitev, ki vam ga 
pošljemo na vaš elektronski naslov, ki ste ga navedli na obrazcu za naročilo storitev. Po 
plačilu tega predračuna je naročilo storitve veljavno in naš pogodbeni partner le-to tudi 
izvede v terminu za katerega ste se dogovorili z nami. 

9. RCD zaščita B se vgradi vedno kadar sama polnilna postaja te zaščite nima vgrajene. Zaščita je 
obvezna za polnilne postaje z močjo 22kW, priporoča pa se, da se vgradi tudi za polnilne 
postaje nižjih moči. 

10. Z omenjeno storitvijo montaže se druge obstoječe električne instalacije ne preverjajo.  



11. Po vsakem posegu se obvezno izvede meritev zgrajene električne instalacije namenjene 
polnilnici za električna vozila.  

12. Priporočamo tudi vgradnjo prenapetostnih zaščit. 

 

Cenik dodatnih in dopolnilnih storitev ter osnovnega materiala: 

Cene so brez DDV! 

Izdelek/storitev/material Dodatni opis Cena na enoto 
   
Ogled obstoječega stanja Do 2 uri dela + prevoz skupaj 60 km 80 € 

Dodatna ura Dodatna delovna ura na lokaciji 29 € 

Kilometrina  Dodatni prevoženi kilometri izven 
paketa 

0,37 € 

Električni kabel 5 x 6 mm2 Tekoči meter priključnega kabla za 22 
kW 

4,5 € 

Električni kabel 5 x 4 mm2 Tekoči meter priključnega kabla za manj 
kot 22KW polnilnico 

3,3 € 

   
Nadometni NIK kanal Različne dimenzije max 30 x 30 5,5 € 

RCD tip B 4P, 40A, 30mA  Zaščitno stikalo diferenčnega toka 335 € 

Demontaža  Demontaža obstoječe ali okvarjene 
polnilnice 

89 € 

Dodatni preboj Preboj čez steno za napeljavo instalacije 35 € 

Intervencijska ura Cena ure intervencijskega vzdrževanja 50 € 

Intervencijska kilometrina Cena za prevoženi kilometer ob 
intervenciji 

0,50 € 

   

 
 
Veljavnost cenika z dnem: 01.10.2019 
 
 
 
 
 
V Trbovljah, 01.10.2019 


