
 
 
ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o.,  
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor 
izdaja naslednje 
 
 
 

POSEBNI POGOJI AKCIJE »SEDAJ JE ČAS ZA PRIHRANEK -20%«  
od 17.02.2020 do 28.02.2020 

 
1. člen 

 
V akciji »Sedaj je čas za prihranek -20%« lahko sodelujejo vsi novi gospodinjski in mali 
poslovni kupci, ki bodo v času akcije z Energijo plus sklenili pogodbo o prodaji in nakupu 
električne energije in/ali zemeljskega plina ter vrnili podpisano pogodbo najkasneje do 
06.03.2020. Akcijska ponudba velja le za fizične osebe, ki imajo gospodinjski odjem, in male 
poslovne kupce električne energije na ceniku do letne porabe 500.000 kWh in moči do 41 kW 
ter zemeljskega plina do letne porabe 100.000 kWh. 
     

2. člen 
 
Kupcem, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. člena, se lahko v času trajanja akcije ponudi 20% popust 
na cene električne energije in zemeljskega plina na naslednjih paketih: 
 

 Novi na plusu 2019, 

 Dvojni plus 2019, 

 TFC ZP 01/2018, 

 Novi mali poslovni 2019 

 Dvojni plus mali poslovni novi 2019 

 Mali poslovni ZP novi 01/2018. 
 

Na paketu Dvojni plus 2019 in Dvojni plus mali poslovni novi 2019 se 20% popust upošteva za 
oba energenta oz. samo za energent, za katerega Energija plus d.o.o. ni trenutni dobavitelj. 
 

3. člen 
 
Akcija traja od 17.02.2020 do vključno 28.02.2020 in velja za  

 prvih 500 novih gospodinjskih kupcev električne energije,  

 prvih 500 novih gospodinjskih kupcev zemeljskega plina,  

 prvih 100 novih malih poslovnih kupcev električne energije,  

 prvih 100 novih malih poslovnih kupcev zemeljskega plina,  
ki izpolnjujejo pogoje iz 1. člena. 
  
Akcija je namenjena izključno za pridobivanje novih kupcev oz. merilnih mest, za katera 
Energija plus d.o.o. ni trenutni dobavitelj v času trajanja akcije. 
 

4. člen 
 

20% popust iz te akcije se ne sešteva in se izključuje s popusti ter ugodnostmi drugih akcij, ki 
jih Energija plus nudi svojim kupcem v času trajanja akcije.  
 
 
 

V Mariboru, dne 10.02.2020 

Energija plus d.o.o. 

http://www.energijaplus.si/

