
ODPRTA POGODBA O PRODAJI IN NAKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE ŠT. ________
ki jo skleneta

ENERGIJA PLUS d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
(v nadaljevanju prodajalec), ki ga zastopa direktor družbe Bojan Horvat, univ. dipl. inž. el.;  
ID za DDV: SI88157598, MŠ: 3991008000, TRR: SI56 0451 5000 1853 305 NOVA KBM d.d., MB
in

Ime in priimek/naziv: 

Naslov:

Prodajalec račune in sporočila naslavlja na  
Ime in priimek/naziv, naslov:

Davčna št.: GSM, Telefon: E-pošta:

  želim prejemati račune po elektronski pošti na svoj elektronski naslov (brezpapirna oblika): 

(v nadaljevanju kupec)

1. UVODNA DOLOČILA
Pogodba za paket PENZION ePLUS 02/2017 se sklepa na podlagi Splošnih pogojev za sklepanje Odprtih pogodb o prodaji in nakupu električne
energije za gospodinjstva (v nadaljevanju SP) in na podlagi Posebnih pogojev ponudbe »PENZION ePLUS PAKET«, ki so priloga te pogodbe in štejejo 
za njen sestavni del. V primeru razhajanja med določili pogodbe in SP se uporabljajo določila te pogodbe.

2. PREDMET POGODBE
Prodajalec bo kupcu prodajal električno energijo za pogodbeno merilno mesto (v nadaljevanju MM).

Št. MM Naziv MM Naslov MM Priključna moč (kW) Ocenjena letna 
poraba (kWh)

Način merjenja

Pogodba stopi v veljavo z začetkom dobave, ki se izvaja od________________, razen v primeru, ko zaradi razlogov na strani DO sprememba 
prodajalca do navedenega datuma ni možna. V tem primeru se pogodba sklepa od prvega možnega datuma za spremembo prodajalca. Pogodba 
velja za nedoločen čas. Napisana je v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. Začetno stanje števca električne 
energije določi DO oz. izvajalec nalog DO.

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dobavil električno energijo v skladu z določili te pogodbe, kupec pa se zavezuje, da bo prevzeto električno 
energijo, v skladu z določili te pogodbe, plačal.

Prodajalec in kupec se dogovorita, da od dneva veljavnosti pogodbe veljajo spodaj navedene navzgor omejene cene. Po poteku enega leta od dneva 
sklenitve pogodbe bodo veljale tedaj veljavne cene paketa Osnovna oskrba za dobavo EE, objavljena na spletni strani www.energijaplus.si, v katerega 
bo prodajalec kupca razvrstil glede na karakteristike kupčevega MM. O višini cen ter razvrstitvi v paket bo prodajalec kupca obvestil minimalno en 
mesec pred iztekom veljavnosti obdobja, za katerega vam zagotavljamo navzgor omejene cene. V kolikor kupec navedeni razvrstitvi v skladu s SP ne 
oporeka, se šteje, da je razvrstitev in pripadajoče tedaj veljavne cene paketov, v katere je bil razvrščen, sprejel. Ob razvrstitvi bo prodajalec upošteval 
določila 14. člena SP za dobavo EE.

Prodajalec bo kupcu v času trajanja pogodbe ali aneksa k pogodbi za PENZION ePLUS PAKET 02/2017 vsak zadnji delovni dan v mesecu nudil stalni 
popust v višini 5% za trgovsko blago iz ponudbe prodajalca (razen za vrednostne bone). 

Odstop od pogodbe je mogoč po preteku enega leta od dneva sklenitve pogodbe.

Cene se nanašajo izključno na ceno električne energije ne pa tudi na cene uporabe elektroenergetskih omrežij, prispevkov po EZ-1, manipulativnih 
stroškov, trošarin in drugih dajatev v državi. Manipulativni stroški znašajo 0,67000 €/mesec brez DDV oz. 0,81740 €/mesec z DDV. Pristop k 
izbranemu paketu izključuje popuste, ki veljajo za druge pakete iz prodajalčeve ponudbe. Cene paketa so enotne, ne glede na priključno moč kupca 
in veljajo za kWh:

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV

0,06260 0,07637 0,04100 0,05002 0,05800 0,07076

3. ZARAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE
Prodajalec bo kupcu zaračunaval električno energijo skladno z določili SP. Rok plačila je zadnji delovni dan v mesecu. V nasprotnem bo prodajalec
postopal v skladu z zakonom in določili SP.

4. KONČNE DOLOČBE
Kupec s podpisom te pogodbe dovoljuje, da ga prodajalec obvešča o novostih, promocijskih aktivnostih, paketih oskrbe in drugih aktualnih
dogodkih, ki se nanašajo na sklepanje in izvajanje pogodbenega razmerja oziroma predstavljajo za kupca posebno ugodnost. Kupec lahko
kadarkoli pisno zahteva, da prodajalec preneha uporabljati njegove osebne podatke v te namene. Prodajalec se zavezuje, da bo osebne podatke 
kupca varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Na spletni strani prodajalca www.energijaplus.si so kupcu dostopni podatki o pogojih te posebne ponudbe, dodatni ponudbi, trenutno veljavnih 
cenah in splošnih pogojih, na računih pa tudi podatki o deležu proizvodnih virov v celotni strukturi z referenčnimi viri in način obravnavanja pritožb.

Prodajalec bo osebno sprejemal kupčeva obvestila in zahteve v informacijskih pisarnah prodajalca, pisno na naslov prodajalca, preko klicnega 
centra (tel. št.: 080 21 15) ali preko elektronske pošte: info@energijaplus.si. Kupec se s podpisom te pogodbe strinja, da ga prodajalec preko 
e-sporočil obvešča o novostih s področja elektroenergetskih trgov in aktualnih ponudbah.

Pogodbo pripravil: T: 080-21-15 Fax: 02/22-00-651 E: info@energijaplus.si www.energijaplus.si

Kraj in datum: Maribor, ________________________  Kraj in datum: ______________________________________

Prodajalec: ENERGIJA PLUS d.o.o. Kupec: ___________________________________________
Po pooblastilu 
Izvršna direktorica: 
mag. Natalia Varl, univ. dipl. ekon. ________________________________________________ 

(podpis kupca)
Stranka ima pravico, da v štirinajstih dneh od podpisa pogodbe o dobavi električne energije podjetju Energija plus d.o.o. sporoči, da 
odstopa od te pogodbe, ne da bi ji bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstop od pogodbe lahko stranka poda osebno v 
pisni obliki na sedežu podjetja Energija plus d.o.o., na naslovu Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor ali po pošti na naslov Energija plus 
d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor. Stranka naslovi svoje morebitne ugovore, pripombe, zahtevke in izjave pisno na naslov 
Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.
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