
 

 

 

SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV AKCIJE ”ZVESTOBA OGREVA 2015” 

ZA KUPCE ZEMELJSKEGA PLINA 

1. UVODNA DOLOČILA 

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. (prodajalec ali Energetika Ljubljana) je dne 1. 10. 2015 izdalo Splošne pogoje akcije ”Zvestoba ogreva 
2015" za kupce zemeljskega plina (Splošni pogoji).  

Sprememba Splošnih pogojev določa spremembo cene in trajanje akcije "Zvestoba ogreva 2015" (Akcija).  

2. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV AKCIJE ”ZVESTOBA OGREVA 2015" 

Prodajalec na podlagi petega odstavka točke 3.3. Splošnih pogojev spreminja 2. točko Splošnih pogojev in 4. točko Splošnih pogojev, kot sledi: 

"2. VSEBINA AKCIJE 

Vsem novim in obstoječim kupcem z letno porabo zemeljskega plina do 4.500 Sm3 (prodajne skupine PS1 do PS5), ki bodo izpolnjevali pogoje 
Akcije, bo Energetika Ljubljana zagotovila navzgor zamejeno neto ceno zemeljskega plina po ceniku Akcije: 

Cena Akcije  
"Zvestoba ogreva 2015" 
brez DDV EUR/Sm³ 

Cena Akcije  
"Zvestoba ogreva 2015" 
z DDV EUR/Sm³  

0,2882 0,3516 
 

Veljavnost cene Akcije je od 1. 12. 2015 do 31. 10. 2016. 

Neto cena Akcije za dobavo zemeljskega plina ne vključuje stroškov dostopa do distribucijskega omrežja, prispevkov, DDV in drugih dajatev, 
predpisanih s strani države. 

Cena Akcije se začne obračunavati v naslednjem mesecu po mesecu izpolnitve pogojev za sodelovanje v Akciji, kot je določeno v Pogojih Akcije 
(obstoječi kupci), oziroma v prvem mesecu dobave zemeljskega plina po uspešno zaključenem postopku zamenjave dobavitelja (novi kupci).  

Za kupce, ki so že pristopili k Akciji in že prejemajo ugodnosti iz Akcije, se bo spremenjena nižja cena začela obračunavati z dnem 1. 12. 2015 dalje. 

V kolikor bo neto cena zemeljskega plina v uradno objavljenem ceniku dobavitelja v tem obdobju za prodajne skupine od PS1 do PS5 nižja od 
0,2882  EUR/Sm³, se pri obračunu upošteva nižja cena. 

Od 1. 11. 2016 dalje se bo neto cena zemeljskega plina obračunavala po vsakokrat veljavnem uradnem ceniku, skladno z določili Splošnih pogojev 
za prodajo in nakup zemeljskega plina družbe Energetike Ljubljana. Vsakokrat veljavni uradni ceniki so objavljeni na spletni strani www.energetika-
lj.si. 

4. TRAJANJE AKCIJE 

Akcija traja od 1. 10. 2015 do 31. 1. 2016. 

3. KONČNE DOLOČBE 

Spremembo Splošnih pogojev akcije ”Zvestoba ogreva 2015” je sprejelo Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. z dne 13. 11. 2015 in je 
objavljena na spletni strani www.energetika-lj.si ter na voljo na sedežu družbe Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 
1000 Ljubljana. 

 

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 

 

Ljubljana, 13. 11. 2015 
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