PODALJŠANJE / NAROČILO OSKRBE Z ENERGENTI
za gospodinjske odjemalce

IZJAVA OBSTOJEČEGA/NOVEGA ODJEMALCA
k Pogodbi o oskrbi z energenti - električno energijo/zemeljskim plinom št.: ___________

ime in priimek / naziv podjetja

davčna številka / ID za DDV

ulica in hišna številka / sedež

telefonska številka

poštna številka in kraj

e-pošta

za merilno mesto:

za odjemno mesto:

številka merilnega mesta za električno energijo

številka odjemnega mesta za zemeljski plin

naslov merilnega mesta za električno energijo / odjemnega mesta za plin (ulica, hišna številka)

poštna številka in kraj

nadstropje

št. stanovanja

dajem Soglasje za prejemanje računa v PDF obliki po e pošti:
DA, želim, da mi vse račune za električno energijo oziroma zemeljski plin pošiljate samo v elektronski obliki na naslov elektronske pošte:

vaš elektronski naslov

potrjujem Vlogo za prijavo prejema elektronskega računa:
DA, želim, da mi vse račune za električno energijo oziroma zemeljski plin posredujte izključno v elektronski obliki v e-banko, po zahtevi, ki ste jo prejeli iz transakcijskega računa, številka:

SI56

-

-

-

iz katerega bodo poslej plačevani računi za električno energijo oziroma zemeljski plin.
S podpisom soglašam, da bom o neplačilu računa iz navedenega TRR obveščen z opominom v papirni obliki.
!Obvestilo: V kolikor odjemalec v tej Izjavi pri vrsti oskrbe izbere akcijsko ponudbo Dvojček 2018 in ne poda Soglasja za prejemanje računov v PDF obliki po e-pošti ali ne potrdi Vloge za prijavo prejema elektronskega
računa v e-banko, mu dobavitelj Elektro energija d. o. o. za obdobje obračunavanja akcijske cene električne energije/zemeljskega plina iz oskrbe Dvojček 2018, pošilja račune v tiskani obliki, pri čemer dobavitelj
takšnemu odjemalcu vsak tiskani račun dodatno zaračuna v višini 1 EUR (cena z 22% DDV).

CENE IN PLAČILNI POGOJI
Dobavitelj bo odjemalcu dobavljal električno energijo/zemeljski plin v okviru izbrane oskrbe:

električna energija:
VT (€/kWh)
označite le
eno vrsto
oskrbe

MT (€/kWh)

ET (€/kWh)

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

zajamčeno nespremenjena
cena

Zanesljivo elektrika 12

0,06502

0,07932

0,03602

0,04394

0,05554

0,06776

1 leto od pričetka dobave

Zanesljivo elektrika 24

0,06697

0,08170

0,03549

0,04330

0,05559

0,06782

2 leti od pričetka dobave

Zanesljivo elektrika

0,06885

0,08400

0,03672

0,04480

0,05869

0,07160

do preklica

Dvojček 2018

0,05700

0,06954

0,03250

0,03965

0,04900

0,05978

1 leto od pričetka dobave

oskrba z električno energijo

in

zemeljski plin:
€/kWh
označite oskrbo

oskrba z zemeljskim plinom

cena brez DDV

cena z DDV

zajamčeno nespremenjena cena

Zanesljivo plin

0,03063

0,03737

do preklica

Dvojček 2018

0,02261

0,02758

1 leto od pričetka dobave

V navedene cene električne energije/zemeljskega plina niso vključeni trošarina, cena za uporabo omrežja, drugi dodatki, dajatve, prispevki in nadomestila, določena s strani države. Vsakokrat veljavne dobaviteljeve
cene so objavljene in dosegljive na spodaj navedenih dobaviteljevih spletnih straneh, njihovo vzdrževanje je za odjemalca brezplačno. Pogodbeni stranki sta soglasni, da pisno obvestilo o spremembi cen velja kot
aneks k pogodbi o oskrbi z energenti in je pravno zavezujoče razen, če odjemalec pisno odstopi od te pogodbe v enem mesecu po uveljavitvi spremembe, ki lahko pomeni povišanje plačila za energent.

PODALJŠANJE / NAROČILO OSKRBE Z ENERGENTI
za gospodinjske odjemalce

Ta Izjava se šteje kot priloga in učinkuje kot veljavna sprememba–dopolnitev sklenjene pogodbe o oskrbi z energenti tako, da se
pogodbeni stranki k določilu 3. člena (cene in plačilni pogoji) sklenjene pogodbe dogovorita, da bo dobavitelj odjemalcu dobavljal
električno energijo in/ali zemeljski plin v okviru izbrane oskrbe, katero odjemalec izbere tako, da pravilno izpolni ter podpiše to Izjavo in
jo originalno podpisano pravočasno dostavi na sedež dobavitelja. Po izteku veljavnosti izbrane oskrbe z zajamčeno nespremenjeno ceno
za izbrano obdobje preneha veljati ta dopolnitev sklenjene pogodbe o oskrbi z energenti, dobavitelj pa bo odjemalcu v nadaljevanju
dobavljal energent pod pogoji, ki veljajo za istovrstno oskrbo z veljavnostjo cene do preklica (Cenik Zanesljivo elektrika/Zanesljivo plin),
na podlagi Splošnih pogojev za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem/ Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina
gospodinjskim odjemalcem in poslovnim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK 1 do vključno CDK7 in cenika za cene do
preklica, razen če se odjemalec odloči za drugo dobaviteljevo oskrbo, za katero sklene dopolnitev ali novo pogodbo o oskrbi z energenti.
S podpisom izjave potrjujem naročilo izbrane ponudbe oskrbe električne energije in/ali zemeljskega plina dobavitelja Elektro energije
d.o.o., pod Pogoji določenimi v izbrani oskrbi.
POMEMBNO OPOZORILO:
Če izberete oskrbo »Dvojček 2018«, morate v tej Izjavi to oskrbo označiti, to Izjavo podpisati ter jo original podpisano (obstoječi
odjemalci Elektro energije, d.o.o.) dostaviti na sedež Elektro energije, d.o.o. ali v katero od poslovalnic najkasneje do vključno 12. 4.
2018.
Če ste novi odjemalec, morate poleg te Izjave do istega dne dostaviti še original podpisano Pogodbo o oskrbi z električno
energijo/zemeljskim plinom.
Podpisana in vrnjena Izjava (obstoječi) oziroma Izjava s Pogodbo o oskrbi (novi) je pogoj za sodelovanje v akciji »Dvojček 2018«.

Kraj in datum:

Podpis:

kraj in datum podpisa

podpis odjemalca

--------------------------------------------------------------------------------------

Izpolni dobavitelj:
datum prejema: ________________________________
žig in podpis: _______________________________________

