
NAROČILO

Datum Podpis naročnika

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.

Spodaj podpisani/a

NAROČAM STORITEV

      priklop štedilnika

      zamenjavo plinske cevi in/ali termičnega zapornega elementa za štedilnik

      demontažo plinomera* 

      ponovni priklop plina

      drugo*

* Izpolniti Izjavo naročnika za gradbene storitve (v kolikor Izjave ni, se za gradbeno storitev upošteva višji DDV).

Datum željene izvedbe storitve*

Ura: od 8.00 do 10.00 ure

od 10.00 do 12.00 ure

od 12.00 do 14.00 ure

* Termin izvedbe bomo z naročnikom predhodno telefonsko uskladili.

Telefonska številka 

Naslov

Nadstropje Št. stanovanja

PODATKI O ODJEMNEM MESTU

Ime in priimek

Naslov

Naročnik se zavezuje, da bo poravnal vse stroške opravljene/naročene storitve.

RAČUN O OPRAVLJENI STORITVI POŠLJITE NA

PP-        P -                ODM -



IZJAVA NAROČNIKA gradbene storitve k naročilu

Ime in priimek/Naziv

Naslov/Sedež vlagatelja

Poštna številka in kraj   

Telefon/GSM št.

Izjavljam, da se naročena gradbena storitev izvaja na objektu: 

Naročnik s svojim podpisom zagotavlja, da so navedeni podatki točni.

NAROČNIK

po delovnem nalogu št.

      novogradnja              obstoječ objekt

PODATKI O OBJEKTU

A) je namenjena stanovanju v večstanovanjski ali individualni hiši z naslednjimi podatki:

Kraj in datum Podpis naročnika

(izpolni Energetika Ljubljana)

(vpišite naslov objekta)

      večstanovanjska hiša

       uporabna površina stanovanja je manjša od 120 m2

       uporabna površina stanovanja je večja od 120 m2

PODATKI O STANOVANJU

      individualna hiša

       uporabna površina stanovanja je manjša od 250 m2

       uporabna površina stanovanja je večja od 250 m2

      novogradnja              obstoječ objekt

PODATKI O OBJEKTU

B) je namenjena skupnim napravam v večstanovanjski hiši:

večstanovanjska hiša

Delež stanovanj, ki so del socialne politike.

Delež stanovanj, ki niso del socialne politike in se znižana davčna stopnja uporablja, če je 
izpolnjen pogoj, da je znesek materiala manjši od 50 % celotnega zneska računa brez DDV.

Delež prostorov, za katere se ne more uporabiti znižana davčna stopnja.

Vpišite delež

PODATKI O STANOVANJU

ENERGETIKA LJUBLJANA osebne podatke obdeluje skladno z veljavnimi predpisi. Način obdelave osebnih podatkov je določen v Politiki varstva osebnih podatkov, 
ki je dostopna na http://www.energetika-lj.si/energetika-ljubljana/o-druzbi/varstvo-osebnih-podatkov.
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