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

izdaja naslednje

POGOJE POSEBNE PONUDBE »TRAJNA FIKSNA CENA 01/2017« (»TFC 01/2017«)

1. člen

V posebni ponudbi »Trajna fiksna cena 01/2017« lahko sodelujejo vsi obstoječi gospodinjski kupci z veljavno Pogodbo o prodaji in 
nakupu električne energije in vsi novi gospodinjski kupci, ki bodo sklenili Pogodbo o prodaji in nakupu električne energije v času 
trajanja te akcije.

Za kupce, ki imajo že podpisano Pogodbo o prodaji in nakupu električne energije z Energijo plus d.o.o. velja pravočasno prejeta 
podpisana in popolno izpolnjena pristopna izjava kot Aneks k pogodbi, ki začne veljati z dnem podpisa pristopne izjave, uporablja 
pa se od prvega dne naslednjega meseca po prejemu podpisane izjave. Kupci, ki še nimajo sklenjene Pogodbe o prodaji in nakupu 
električne energije z Energijo plus d.o.o., bodo na podlagi pravočasno prejete podpisane in popolno izpolnjene pristopne izjave 
pogodbo prejeli v podpis po pošti in za njih aneks stopi v veljavo hkrati s pogodbo.

Vsi kupci, ki so k Trajno fiksni ceni ali h kateremukoli drugemu časovno omejenemu paketu že pristopili, si lahko s pogoji nove 
ponudbe zagotovijo nespremenjeno ceno za obdobje, ki ni vključeno v njihov obstoječi aneks oziroma ponudbo. V tem primeru 
pričnejo veljati pogoji te ponudbe prvi naslednji dan po izteku veljavnosti predhodno veljavne časovno omejene ponudbe.

2. člen

Prodajalec bo kupcu zagotovil nakup električne energije po podpisu pristopne izjave ter sklenitvi aneksa ali pogodbe v skladu s 1. 
členom teh pogojev od dne vstopa aneksa v uporabo in do 31.12.2018 po spodaj navedenih cenah, ki so navzgor omejene. Cene se 
nanašajo izključno na ceno električne energije, ne pa tudi na cene uporabe elektroenergetskih omrežij, prispevkov po Energetskem 
zakonu, manipulativnih stroškov, trošarin, DDV in drugih dajatev v državi. Manipulativni stroški znašajo 0,67000 €/mesec brez DDV 
oz. 0,81740 €/mesec z DDV.

Cena posebne ponudbe »Trajna fiksna cena 01/2017« je enotna za vse pakete oskrbe in velja od 1.1.2017 do 31.12.2018:

VT MT ET

Cena (EUR/kWh) brez DDV 0,06260 0,04100 0,05800

Cena (EUR/kWh) z DDV 0,07637 0,05002 0,07076

3. člen

Posebna ponudba je časovno omejena in traja od 1.1.2017 do 31.03.2017. Za pravočasen pristop k posebni ponudbi se šteje datum 
poštnega žiga na pristopni izjavi kot datum vrnitve podpisane in popolno izpolnjene pristopne izjave ali datum žiga vložišča v primeru 
osebne oddaje na prodajalčevih prodajnih mestih. V kolikor pristopna izjava ni podpisana ali popolno izpolnjena, se šteje da Aneks k 
pogodbi ni bil sklenjen.

4. člen

Po preteku veljavnosti Aneksa k pogodbi stopijo v veljavo takrat veljavne dobaviteljeve cene električne energije za izbran paket po 
pogodbi.

5. člen

Kupec 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 za te namene. Prodajalec se zavezuje, da bo osebne 
podatke kupca varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

6. člen

Pogoji posebne ponudbe »Trajna fiksna cena 01/2017« se uporabljajo skupaj s Splošnimi pogoji družbe Energija plus d.o.o. za 
sklepanje pogodb o prodaji in nakupu električne energije za gospodinjstva. Pogoji posebne ponudbe so objavljeni na prodajalčevi 
spletni strani www.energijaplus.si in na vidnem mestu na vseh prodajnih mestih prodajalca.

V Mariboru, dne 30.12.2015

Energija plus d.o.o.



PRISTOPNA IZJAVA K POSEBNI PONUDBI 

»TRAJNA FIKSNA CENA 01/2017 (TFC 01/2017)« 

Za kupce, ki imajo že podpisano pogodbo o prodaji in nakupu električne energije z Energijo plus d.o.o. velja podpisana pristopna 
izjava kot Aneks k pogodbi. Za kupce, ki še nimajo sklenjene pogodbe o prodaji in nakupu električne energije z Energijo plus d.o.o. 
bomo na podlagi podpisane pristopne izjave v podpis poslali pogodbo.

IZJAVA:

a) Spodaj podpisani pristopam k posebni ponudbi »Trajna fiksna cena 01/2017«, ki je namenjena gospodinjskim kupcem – obstoječim 
z veljavno pogodbo in novim kupcem, ki bodo sklenili pogodbo v času trajanja akcije ter si želijo zagotoviti navzgor omejeno ceno do 
konca leta 2018.   Ponudbo sprejmem tako, da do  31.03.2017  vrnem izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo na naslov družbe 
Energija plus d.o.o., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor ali jo oddam na kateremkoli prodajnem mestu družbe do 31.03.2017.   Kot datum 
vrnitve izjave velja datum poštnega žiga.

b) S podpisom te pristopne izjave potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji družbe Energija plus d.o.o. za sklepanje pogodb o 
prodaji in nakupu električne energije in Pogoji posebne ponudbe »Trajna fiksna cena 01/2017«, ki so objavljeni na spletni strani www. 
energijaplus.si in na vseh prodajnih mestih družbe.

c) S podpisom te pristopne izjave potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki resnični in popolni in da bom morebitno spremembo 
zgoraj navedenih podatkov sproti sporočal družbi Energija plus d.o.o.  

V _________________________, dne ____________________ Kupec:

_______________________________________

(podpis kupca)

PODATKI O KUPCU:

Šifra plačnika: 

Ime in priimek*: 

Naslov*: Kraj*: 

Tel./GSM: e-pošta:

Merilno mesto*: Davčna številka*:

Datum rojstva:

Sprejemam ponudbo za obdobje do 
31.12.2018
*obvezni podatki
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