
 
 

PRISTOPNA IZJAVA K POSEBNI PONUDBI »AGRARNI PLUS« 
 

 

PODATKI O KUPCU: 
 
Ime in priimek*:  ___________________________________________________________________________ 

Naslov*:_____________________________________________Kraj*:________________________________ 

Tel./GSM: ___________________________________________e-pošta: _____________________________ 

Merilno mesto*:_______________________________________Davčna številka*: ______________________ 

Datum rojstva:_______________________________        

Sprejemam ponudbo za obdobje enega leta od dne veljavnosti aneksa.                                   

*obvezni podatki 

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 »AGRARNI PLUS«, ki je namenjena gospodinjskim 

kupcem, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z Zakonom o kmetijstvu (ZKme-1). Velja za obstoječe 
kupce z veljavno pogodbo in nove kupce, ki bodo sklenili pogodbo v času trajanja posebne ponudbe ter si 
želijo zagotoviti navzgor omejeno ceno za eno leto od sklenitve pogodbe oz. aneksa. Ponudbo sprejmem 
tako, da 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. Kot datum vrnitve izjave velja datum 
poštnega žiga.  

 
b) Prodajalec bo kupcu v času trajanja pogodbe ali aneksa k pogodbi za paket »AGRARNI PLUS« zagotovil 

električno energijo iz obnovljivih virov. 
 

c) S podpisom te pristopne izjave potrjujem, da opravljam kmetijsko dejavnost v skladu z Zakonom o 
kmetijstvu (ZKme-1) in sem seznanjen s Splošnimi pogoji družbe Energija plus d.o.o. za sklepanje pogodb o 
prodaji in nakupu električne energije in Posebnimi pogoji ponudbe »AGRARNI PLUS«, ki so objavljeni na 
spletni strani www.energijaplus.si in na vseh prodajnih mestih družbe. 

 
d) 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. 
 
 

 
 

Kupec: 
V ____________________, dne ____________  
 _____________________________ 
 (podpis kupca) 
 

 

http://www.energijaplus.si/

