ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS, podjetje za trženje energije in storitev, d.o.o.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor
izdaja naslednje
POSEBNI POGOJI AKCIJE »PRIPELJI PRIJATELJA« DO 31.08.2018
1. člen
V akciji »PRIPELJI PRIJATELJA« lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo gospodinjski odjem
in bodo do vključno 31. avgusta 2018 priporočili Energijo plus novim kupcem, ki bodo sklenili
Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije.
2. člen
Akcijska ponudba velja le za fizične osebe, ki imajo gospodinjski odjem. Vsi novi kupci, ki bodo
do 31. avgusta 2018 sklenili Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije in vsi
obstoječi kupci, ki so novega kupca pripeljali, so upravičeni do popusta v višini 50% na znesek
za porabljeno električno energijo za prvi mesec po začetku dobave električne energije za
novega kupca. Popust se pri obstoječem kupcu upošteva na merilnem mestu, ki ga kupec
navede na pristopnem kuponu, novemu kupcu se popust upošteva na vseh merilnih mestih.
3. člen
Število pripeljanih novih kupcev je neomejeno, popust za vsakega novega kupca se
obstoječemu kupcu upošteva pri znesku porabljene energije v naslednjih mesecih glede na
število pripeljanih kupcev (v enem mesecu se obstoječemu kupcu upošteva popust samo za
enega novega pripeljanega kupca, za ostale nove kupce v naslednjih mesecih, dokler ni
obračunan popust za vse pripeljane kupce).
4. člen
Ugodnost velja le za dobavljeno električno energijo. Omrežnina in prispevki se obračunajo po
ceniku.
5. člen
Pri mesečnem računu se bo upoštevala dejanska oz. ocenjena poraba za merilno mesto.
Popust 50% na električno energijo se bo upošteval prvi mesec po zamenjavi dobavitelja oz.
prvi mesec od začetka dobave električne energije za novega kupca.
V primeru letnega obračuna (akontacijski način obračuna) se bo popust upošteval pri prvem
obroku, izstavljenem za obdobje celotnega meseca (primer: v kolikor ima kupec letni obračun
junij 2018, ima prvi celomesečni obrok julija 2018, v kolikor ima letni obračun v septembru
2018, pa ima prvi celomesečni obrok v mesecu oktobru 2018).
Končna višina popusta bo obračunana pri rednem letnem obračunu. Višina popusta bo odvisna
od dejanske porabe, zato je možno, da se znesek popusta dodatno zniža ali zviša.
V primeru neakontacijskega načina obračuna, ko kupec sam sporoča stanje števca,
obračunsko obdobje ne sme biti daljše od 35 dni, prav tako ne sme odstopati od predhodnega
obdobja ali istega meseca lanskega leta. V primeru, da kupec stanja ne bo oddal pravočasno,
se mu ugodnost upošteva v naslednjem mesecu
6. člen
Akcija »PRIPELJI PRIJATELJA« traja do vključno 31.08.2018.

V Mariboru, dne 11.06.2018
Energija plus d.o.o.

