
Kraj in datum Podpis vlagatelja

ENERGETIKA LJUBLJANA osebne podatke obdeluje skladno z veljavnimi predpisi. Način obdelave osebnih podatkov in pravice kupcev v zvezi s tem so določeni v Politiki 
varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na http://www.energetika-lj.si/energetika-ljubljana/o-druzbi/varstvo-osebnih-podatkov.

(podatek najdete na računu)
Šifra partnerja

Ime in priimek

Naslov

Davčna št. (ID za DDV)   

bivanjudajemoutrip.si     |     info@energetika-lj.si     |     080 2882

IZJAVA O PRISTOPU k izvajanju storitve Enakomerni mesečni znesek
PODATKI O VLAGATELJU

Dogovorjeni znesek mesečnega obroka velja do prvega letnega popisa števca!
 

PODATKI O ODJEMNEM/MERILNEM MESTU OZ. MESTU DOBAVE

Energent

Stanje merilne naprave
        (obvezno izpolnite)

Št. odjemnega ali merilnega 
mesta /mesta dobave

Predlagan znesek obroka

Predvidena kol. letne dobave

Mesečni znesek obroka

Datum stanja

Izpolni Energetika Ljubljana

Elektronski naslov *

Ugodnosti Kluba Zvestoba ogreva vklapljam na: 

Vpišite kontaktne podatke, na katere vas lahko obveščamo o veljavnih ugodnostih za člane 
Kluba Zvestoba ogreva.

vseh odjemnih in merilnih mestih, ki pripadajo navedeni šifri partnerja
izbranih odjemnih in merilnih mestih:

V/Na Dne Podpis kupca

Izjava kupca
S svojim podpisom soglašam:
• z včlanitvijo v Klub Zvestoba ogreva ENERGETIKE LJUBLJANA d.o.o. in potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični;
• da sem v celoti seznanjen in se strinjam z vsebino Splošnih pogojev Kluba Zvestoba ogreva ENERGETIKE LJUBLJANA d.o.o., ki so na voljo na sedežu 
ENERGETIKE LJUBLJANA d.o.o. in so objavljeni na www.bivanjudajemoutrip.si.
Pristopno izjavo v Klub Zvestoba ogreva bom posredoval/a na naslov ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana ali na e-naslov 
info@energetika-lj.si.

PRISTOPNA IZJAVA 

Mobilna številka

                  (ni obvezno)

Za člane kluba je storitev Enakomerni mesečni znesek brezplačna. 
Vstop v klub ni pogoj za vklop storitve Enakomerni mesečni znesek. 

Sem že član. Ne želim se včlaniti. 

Za razmerja med Energetiko Ljubljano d.o.o. in koncnim odjemalcem se v delu, ki ga ne ureja ta izjava, uporabljajo določbe: Pogodba o oskrbi z 
zemeljskim plinom oziroma Pogodba o dobavi zemeljskega plina/Pogodba o dobavi električne energije, Vsebina in pogoji o izvajanju storitve Enakomerni 
mesečni znesek. S podpisom soglašam z Vsebino in pogoji storitve Enakomerni mesečni znesek.

Mesec obračuna
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