
VLOGA ZA PRISTOP K AKCIJI ‘’PLAČUJ EKO 2018’’ IN ZA IZDAJO E-OBLIKE RAČUNA

*Ime in priimek (naziv):

*Naslov (sedež):

*Poštna št. in naziv pošte:

**Št. TRR:

*Šifra plačnika:

Telefonska št.:

*E-pošta:

Spodaj podpisani IZJAVLJAM 

S podpisom Vloge za pristop k akciji ''Plačuj EKO 2018'' in za izdajo e-oblike računa (v nadaljevanju: Vloga) soglašam, da mi izdajatelj 
e-oblike računa posreduje račun v elektronski obliki na moj elektronski naslov oziroma v mojo spletno banko.
S podpisom Vloge potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji, objavljenimi na www.energetika-ce.si, za poslovanje z e-obliko 
računa in soglašam, da mi izdajatelj e-oblike računa pošilja račune za moje obveznosti, ki nastajajo iz naslova opravljenih storitev, samo 
v elektronski obliki na elektronski naslov naveden v tej Vlogi oziroma v spletno banko. S podpisom te Vloge jamčim za resničnost in 
pravilnost zgoraj navedenih podatkov, pooblaščam izdajatelja e-oblike računa, da s to Vlogo posredovane osebne podatke uporablja za 
namen, določen s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-obliko računa in se zavezujem, da bom izdajatelja e-oblike računa redno obveščal 
o vseh spremembah podatkov, navedenih v Vlogi.

S podpisom te Vloge pristopam k akciji »Plačuj EKO 2018« (v nadaljnjem besedilu: akcija) in sprejemam njene pogoje, ki so navedeni v 
Vsebini in pogojih akcije “Plačuj EKO 2018” (v nadaljnjem besedilu: pogoji akcije) ter so sestavni del te Vloge. 

S podpisom Vloge bom prejel bon v vrednosti 10 EUR z DDV. Bon se obračuna v naslednjem mesecu po mesecu izpolnitve pogojev za 
sodelovanje v akciji, kot je določeno v teh pogojih akcije. V kolikor se bon ne porabi v celoti, se preostanek vrednosti bona porablja v 
prihodnjih mesecih, ki sledijo, vendar najkasneje do obračuna, ki se izvede na dan 31. 12. 2018. 

Do ugodnosti iz akcije sem upravičen, ker izpolnjujem vse pogoje navedene v pogojih akcije in v kolikor bo moja podpisana Vloga skupaj 
z zahtevano dokumentacijo dostavljena na naslov Energetika Celje, Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje ali na trzenje@energetika-ce.si, 
najkasneje do 31. 3. 2018.
S svojim podpisom potrjujem, da se želim vključiti v akcijo in da sem v celoti seznanjen ter soglašam z Vsebino in pogoji akcije “Plačuj 
EKO 2018” z dne 15. 1. 2018, objavljenimi na spletni strani www.energetika-ce.si.

Dokumente potrebne za izvedbo akcije se posreduje na naslov Energetika Celje, Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje ali na 
trzenje@energetika-ce.si.

Izdajatelj e-oblike računa

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ul. 1, 3000 Celje

E-oblike računa (obkroži želeno obliko):

 PDF (račun na elektronski naslov) 

 E-račun (račun v spletno banko)
 

Podatki o odjemalcu:

*Obvezen podatek. Šifro najdete v desnem zgornjem kotu vašega računa.
** Št. TRR – podatek je potreben samo v primeru odločitve za prejemanje E-računa (prejemanje računa v spletno banko)

Kraj:

Datum:

Podpis odjemalca:


