
          

 

SPREMEMBA VSEBINE IN POGOJEV AKCIJE ”ZVESTOBA OGREVA 

 

1. UVODNA DOLOČILA 

Sprememba Vsebine in pogojev akcije "Zvestoba ogreva" opredeljuje spremembe pogojev sodelovanja v akciji in 

trajanje akcije "Zvestoba ogreva".  

 

2. SPREMEMBA VSEBINE IN POGOJEV AKCIJE "ZVESTOBA OGREVA" 

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., spreminja Vsebino in pogoje akcije "Zvestoba ogreva" z dne 1. 10. 

2013, v 3. in 4. točki, kot sledi: 

3. POGOJ SODELOVANJA V AKCIJI  

Ugodnosti iz Akcije so na voljo odjemalcem, ki bodo vrnili izpolnjeno in podpisano Izjavo odjemalca o 

sodelovanju v Akciji (v nadaljevanju Izjava) ter morebitno drugo potrebno dokumentacijo 

najkasneje do 31. 12. 2013 in bodo izpolnjevali pogoje Akcije.  

Odjemalci, ki bodo vrnili Izjavo skupaj z drugo potrebno dokumentacijo do 31. 11. 2013, bodo prejemali akcijske 

ugodnosti od 1. 12. 2013. Odjemalci, ki bodo Izjavo in dokumentacijo poslali do 31. 12. 2013, bodo akcijske 

ugodnosti prejemali od 1. 1. 2014. 

V primeru skupnega odjemnega mesta morajo Izjavo in dokumentacijo vrniti vsi odjemalci na skupnem 

odjemnem mestu. 

Akcija je namenjena odjemalcem (v nadaljevanju: odjemalci), ki imajo odjemno mesto v prodajni skupini 

PS3 do PS5 in izpolnjujejo spodaj navedene pogoje: 

- odjemalec že ima sklenjeno pogodbo o oskrbi zemeljskega plina z Energetiko Ljubljana ali pogodbo o dobavi 

zemeljskega plina z Energetiko Ljubljana oziroma bo sklenil pogodbo o oskrbi zemeljskega plina z Energetiko 

Ljubljana ali pogodbo o dobavi zemeljskega plina z Energetiko Ljubljana; 

- odjemalec ni vključen v akcijo ”Moj plin je in” z dne 24. 5. 2013. 

 

V akcijo se lahko vključi odjemalec, ki je vključen v akcijo ”Bodi aktiven, zmanjšaj račun – jesen 2012” z dne 29. 

10. 2012 in mu je ugodnost znižane cene že potekla. V tem primeru se odjemalcu navzgor zamejena neto cena 

zemeljskega plina 0,3333 EUR/Sm3 začne obračunavati v naslednjem mesecu po prenehanju prejemanja 

ugodnosti iz akcije ”Bodi aktiven, zmanjšaj račun – jesen 2012”. 

Dokumente potrebne za izvedbo Akcije se posreduje na naslov Energetika Ljubljana, d.o.o., Oddelek Prodaja, 

Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana." 

4. TRAJANJE AKCIJE 

V Akciji lahko sodelujejo vsi odjemalci, ki bodo do vključno 31. 12. 2013 vrnili izpolnjeno in podpisano Izjavo 

odjemalca o sodelovanju v Akciji skupaj z morebitno drugo potrebno dokumentacijo na naslov Energetika 

Ljubljana, d.o.o., Oddelek Prodaja, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana." Akcija traja do 31. 12. 2013. 

 

3. KONČNE DOLOČBE 

Vsebina in pogoji akcije "Zvestoba ogreva" z dne 1. 10. 2013 ostajajo nespremenjeni, razen v kolikor so 

spremenjeni s to Spremembo Vsebine in pogojev "Zvestoba ogreva". 

Spremembo Vsebine in pogojev akcije ”Zvestoba ogreva” je sprejela Energetika Ljubljana, d.o.o. in začne veljati z 

dnem 15. 11. 2013.  

Sprememba Vsebine in pogojev akcije ”Zvestoba ogreva” je objavljena na spletni strani www.energetika-lj.si in 

www.mojplin.si ter je na voljo na sedežu Energetike Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. 

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. 

http://www.energetika-lj.si/
http://www.mojplin.si/

