Storitev ZLATA URA
•
•
•

za gospodinjske kupce, ki imajo merilno mesto opremljeno s sistemskim števcem
vključenim v sistem naprednega merjenja,
do 50% nižja cena električne energije vsaj 3 krat tedensko po dve uri,
o časovnih obdobjih začetka, konca in višini popusta na ceno električne energije vas
bomo obveščali po elektronski pošti, preko SMS sporočil, spletne strani
www.energijaplus.si in Facebooka.

PRISTOPNA IZJAVA

Spodaj podpisani ___________________________________________
Naslov: ___________________________________________________
Poštna številka in kraj: _______________________________________
Davčna številka: ____________________________________________
Naslov elektronske pošte: _____________________________________
Številka mobilnega telefona (za obveščanje z SMS): ________________
Številka odjemnega mesta: ____________________________________

naročam storitev Zlata ura.

Kraj, datum: ___________________

Podpis: __________________

__________________________________________________________________________

Pogoji izvajanja storitve Zlata ura
1. Ti pogoji urejajo razmerje med Energijo plus d.o.o. in gospodinjskim kupcem električne
energije Energije plus d.o.o. (v nadaljevanju: kupcem) glede uporabe storitve Zlata ura.
2. Storitev Zlata ura je storitev za gospodinjske kupce, ki jim električno energijo dobavlja
Energija plus d.o.o. in imajo merilno mesto opremljeno z naprednim sistemskim števcem
porabe električne energije, vključenim v sistem daljinskega zajema podatkov. Hkrati morajo
biti izpolnjeni tehnični in ostali potrebni pogoji za zagotavljanje četrturnih merilnih podatkov s
strani pristojnega izvajalca GJS SODO. Storitev omogoča do 50% nižjo ceno električne
energije glede na veljavni cenik vsaj tri dni v tednu. Enkratno trajanje storitve Zlata ura je
minimalno dve uri.
3. Energija plus d.o.o. bo o točnih časovnih obdobjih začetka in konca storitve Zlata ura ter
vsakokratni višini popusta na ceno električne energije, porabljene v tem času, kupce
obveščala preko spletne strani www.energijaplus.si, Facebooka, elektronske pošte in SMS
sporočil.
4. Lastnik merilnega mesta ali po njegovem pooblastilu in za njegov račun uporabnik tega
merilnega mesta naroči storitev Zlata ura s podpisom pristopne izjave.
5. Podpisana pristopna izjava za vključitev storitve Zlata ura in ti pogoji postaneta sestavni
del obstoječe pogodbe o dobavi električne energije.
6. Cena storitve Zlata ura je objavljena v veljavnem ceniku Energija plus d.o.o. in na njeni
spletni strani www.energijaplus.si. Storitev se vključi in začne obračunavati v naslednjem
mesecu po mesecu naročila storitve.
7. Kupec storitve Zlata ura lahko kadarkoli odstopi od njene uporabe, po predhodnem
pisnem obvestilu.
8. V primeru, da zaradi tehničnih ali drugih nepredvidljivih težav ni več možno zagotavljati
urnih merilnih podatkov se kupcu z mesecem, za katerega ni več popolnih merilnih podatkov,
prekine izvajanje in zaračunavanje storitve. Kupec bo o tem obveščen pisno. Nobena od
pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti te
storitve, iz razlogov navedenih v tej točki.
9. Ti pogoji pričnejo veljati od 1.6.2012 dalje in se uporabljajo do preklica.

Maribor, 11.5.2012

Elektro Maribor Energija plus,
podjetje za trženje energije in storitev d.o.o.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

