
Navzgor zamejena neto cena zemeljskega plina 0,2600 EUR/Sm3 za kupce z letno porabo zemeljskega plina do 4500 Sm3 (prodajne skupine PS1 do PS5 ) se začne obračunavati 
v naslednjem mesecu po mesecu izpolnitve pogojev za sodelovanje v Akciji. V kolikor bo neto cena zemeljskega plina v uradno objavljenem ceniku dobavitelja Energetika 
Ljubljana v tem obdobju nižja, se pri obračunu upošteva nižja cena.

Do ugodnosti iz Akcije sem upravičen, ker izpolnjujem vse pogoje navedene v Splošnih pogojih Akcije in v kolikor bo moja podpisana izjava skupaj z morebitno potrebno 
dokumentacijo dostavljena na naslov Energetika Ljubljana d.o.o., Prodajna služba, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

Obstoječi in novi kupci Energetike Ljubljana:

ź S svojim podpisom potrjujem, da se želim vključiti v Akcijo in da sem v celoti seznanjen in soglašam s Splošnimi pogoji Akcije z dne 1. 10. 2015 in Spremembami splošnih pogojev 

akcije objavljenimi na spletni strani www.energetika-lj.si ter s Splošnimi pogoji za prodajo in nakup zemeljskega plina Javnega podjetja Energetika Ljubljana.

Novi kupci Energetike Ljubljana:

ź Z Energetiko Ljubljana bom sklenil Pogodbo o oskrbi z zemeljskim plinom, v kolikor nisem priključen na distribucijsko omrežje Energetike Ljubljana.

ź Pooblaščam Energetiko Ljubljana, da me zastopa v postopku zamenjave dobavitelja in bom z novim dobaviteljem Energetiko Ljubljana sklenil Pogodbo o dobavi zemeljskega 

plina, v kolikor sem na omrežju drugega geografsko pristojnega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

Dokumente potrebne za izvedbo Akcije se posreduje na naslov Energetika Ljubljana d.o.o., Prodajna služba, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

Izjava kupca o sodelovanju

v akciji “Zvestoba ogreva 2015”

Priimek in ime / naziv:

Naslov: Številka odjemnega mesta:

IZJAVA KUPCA

S podpisano izjavo sem pri vsakokratnem mesečnem računu od izpolnitve pogojev, navedenih v Splošnih pogojih akcije “Zvestoba ogreva 2015” za kupce zemeljskega plina (v 

nadaljevanju: Akcija), do 31. 10. 2016 upravičen do navzgor zamejene akcijske cene za dobavo zemeljskega plina 0,2600 EUR/Sm3 (brez DDV in dajatev) za prodajne skupine 

PS1 do PS5 .

Datum prejema v Energetiki Ljubljana

(izpolni dobavitelj)

,  dneV/Na Podpis kupca:


	Page 2

	Priimek in ime / naziv: 
	Naslov: 
	Številka odjemnega mesta: 
	Kraj: 
	Datum: 


