Skrb za okolje in prihranek

z brezpapirnim poslovanjem
Energije plus.
Pri Energiji plus že več let sprejemamo različne ukrepe, s katerimi nam lahko tudi
vi pomagate skrbeti za okolje in pri tem še prihranite. Eden takšnih je brezpapirno
poslovanje v okviru različnih možnosti:
•

Uporaba mobilne ePLUS1 in
spletne aplikacije eStoritve2
Vse informacije o merilnem mestu – kjerkoli in
kadarkoli. Sporočilo nam lahko napišete brez
uporabe papirja.

•

Prejemanje računa na e-naslov
POPUST: za vsak e-račun (za vsako merilno
mesto) vam obračunamo popust v višini 0,66 €
(7,92 € letno).

•

Prejemanje računa v vašo
spletno banko ali BizBox
POPUST: mesečno vam za vsako merilno
mesto obračunamo popust v višini 0,37 € (4,44
€ letno). V kolikor uporabljate sistem Poštar,
bo vaš mesečni prihranek 0,48 € na merilno
mesto oz. 5,76 € letno.

Ne pozabite: Namesto več računov za vsako merilno mesto
posebej, vam z veseljem pošljemo vse v enem dokumentu. Tako bo
vaš prihranek še večji, saj boste plačali provizijo za plačilo računa
samo enkrat, če ga boste s kartico poravnali na našem prodajnem
mestu, pa provizije sploh ne bo.
Za boljši jutri lahko naredimo največ tako, da začnemo sami pri sebi. Če stopimo skupaj,
pa bodo učinki večji in hitreje vidni. Če ste za, pokličite 080 21 15 ali nam pišite na
info@energijaplus.si.

1
2

Mobillna aplikacija ePLUS je dostopna na Google Play in App store.
Do spletne aplikacije eStoritve dostopate preko naše spletne strani www.energijaplus.si

www.energijaplus.si
080 21 15
02 22 00 115

Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

Popusti veljajo za vse, ki imate na računu obračunan
PSP (pavšalni strošek poslovanja).

Naročite se na brezpapirno poslovanje in prispevajte
k skrbi za okolje!
Ime in priimek:
Ulica:
Pošta in kraj:
Davčna številka plačnika računa:
Šifra plačnika:
Št. pogodbenega računa:
Št. merilnega mesta:

(označite v kvadratu) Namesto papirnega računa
želim prejemati elektronski račun
Račun v elektronski obliki želim prejeti na e-naslov:

_________________________________________________________
Izpolnjen obrazec prinesite na naše prodajno mesto ali ga pošljite na naslov
Energija plus, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor. Lahko ga tudi skenirate in pošljete
na info@energijaplus.si.

PODPIS: ____________________________________________________

DATUM: ____________________________________________________

Prijava za NOVE
uporabnike
Za obstoječe prejemnike
elektronskega računa
ponovna prijava ni
potrebna.

