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ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS, podjetje za trženje energije in storitev, d.o.o.,  
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Energija plus) 
 
izdaja naslednje 
 

 
 

POSEBNE POGOJE AKCIJE »UGODNEJE DO SMUČARSKE VOZOVNICE ZA 
MARIBORSKO POHORJE V SEZONI 2020/2021« 

 
 

1. člen: Upravičenci 
 

Akcija je namenjena obstoječim kupcem Energije plus, ki so včlanjeni v lojalnostni program Moj 
PLUS oz. bodo postali člani kluba v času trajanja akcije. 
 
Pogoja za včlanitev v lojalnostni program Moj PLUS sta: 

 sklenjena pogodba o prodaji in nakupu električne energije in/ali zemeljskega plina pri 
Energiji plus d.o.o., 

 registracija v spletni (eStoritve) ali mobilni aplikaciji (ePLUS). 
 
Članstvo v lojalnostnem programu je brezplačno. 
 

2. člen: Ugodnost 
 

Člani lojalnostnega programa Moj PLUS so v smučarski sezoni 2020/2021 na Mariborskem 
Pohorju upravičeni do 15% popusta na redni cenik pri nakupu celodnevne smučarske 
vozovnice. 
 

 
3. člen: Pogoji nakupa 

    
Nakup vozovnic je mogoč na vseh blagajnah Mariborskega Pohorja ob predložitvi (na vpogled): 

 osebnega dokumenta  
 
IN 

 računa za dobavljeno električno energijo in/ali zemeljski plin (za tekoči ali pretekli mesec), 
iz katerega je razvidno, da je posameznik, ki želi izkoristiti ugodnost, član lojalnostnega 
programa Moj PLUS pri Energiji plus ALI 

 vpogleda v mobilno aplikacijo ePLUS, kjer se mora ob vstopu v podmeni Moj PLUS ime 
posameznika, ki želi izkoristiti ugodnost, skladati z imenom na osebnem dokumentu.  
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Popust velja izključno za nakup ene celodnevne vozovnice po rednem ceniku na dan. Popust ne 

velja za večdnevno vozovnico, na predsezonske cene, posezonske in akcijske cene. Prav tako 

ne velja za poldnevne, urne in nočne vozovnice. Popusti se med seboj ne seštevajo. 

Vse navedene cene vključujejo davek na dodano vrednost. 
 

4. člen 
 
Energija plus ne odgovarja za morebitne spremembe rednega cenika smučarskih vozovnic, ki 
predstavljajo osnovo za obračun popusta. 
 
Ugodnost velja le za osebo vključeno v lojalnostni program Moj PLUS. Ugodnost ni prenosljiva in 
ne velja za člane istega gospodinjstva. 
  
Ugodnost velja za obdobje smučarske sezone 2020/2021; t.j. do predvidoma 31.3.2021 oz. do 
uradne objave izvajalca o končanju smučarske sezone. 
 

5. člen 
 

Posebni pogoji akcije so objavljeni na spletni strani www.energijaplus.si in na www.visitpohorje.si. 
 
 
 
 

 
 
V Mariboru, dne 14.12.2020 
Energija plus d.o.o. 

 

http://www.energijaplus.si/
http://www.visitpohorje.si/

