CENEJŠA ELEKTRIČNA ENERGIJA
ZA TOPLOTNE ČRPALKE
ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS,
podjetje za trženje energije in storitev, d.o.o.
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

Prosimo vas, da pristopno izjavo izpolnite čitljivo in s tiskanimi črkami.
1. PODATKI O KUPCU:
1.1 Ime in priimek*: _______________________________________________________________
1.2 Naslov*: _____________________________________________________________________
1.3 Kraj*: _______________________________________________________________________
1.4 Tel./GSM*: _________________________ e-pošta: __________________________________
1.5 Davčna številka*: ______________________
2. SPLOŠNE INFORMACIJE:
1

2.1 Številka merilnega mesta*: ____________ Št. pogodbenega računa: ___________________
2.2 Distribucijsko področje*:
2 - Elektro Celje

(vpiši ustrezno številko)

3 - Elektro Ljubljana

4 - Elektro Maribor

6 - Elektro Gorenjska

7 - Elektro Primorska

2.3 Poraba el. energije (po postavkah VT, MT, ET) [kWh/leto]; izpolnijo samo kupci, katerih dobavitelj
električne energije ni Energija plus d.o.o.
VT: ____________

MT: ____________

ET: ____________

3. TEHNIČNI PODATKI O TOPLOTNI ČRPALKI (TČ):
3.1 Proizvajalec in tip TČ*: _________________________________________________________
3.2 Nazivna toplotna moč [W]*: ______________________________________________________
4. OBVEZNE PRILOGE:
a) Kopija originalnega računa za nakup in vgradnjo toplotne črpalke.
b) Fotografija vgrajene toplotne črpalke
POGOJI PAKETA »TOPLOTNE ČRPALKE ZA SANITARNO VODO«
-

-

1

V paket »TOPLOTNE ČRPALKE ZA SANITARNO VODO« se lahko uvrstijo gospodinjski
kupci, kateri imajo na svojem merilnem mestu priklopljeno toplotno črpalko in jo uporabljajo za
ogrevanje sanitarne vode, ne glede na njeno nazivno moč.
Oddana podpisana popolna pristopna izjava v času trajanja ponudbe, s pripadajočimi
prilogami.

Št. pogodbenega računa (12 mestna številka na računu).
* obvezen podatek

IZJAVA:
a) Spodaj podpisani pristopam k paketu oskrbe »Toplotne črpalke za sanitarno vodo«, ki je namenjen
gospodinjskim kupcem z vgrajeno toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode.
b) S podpisom te pristopne izjave potrjujem, da sem seznanjen s splošnimi pogoji družbe Energija
plus d.o.o. za sklepanje pogodb o prodaji in nakupu električne energije za gospodinjstva in pogoji
paketa Toplotne črpalke za sanitarno vodo.
c) 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. in
dovoljujem, da navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične
obdelave. Energija plus d.o.o. lahko obdeluje osebne podatke kupca za namene določene v tem
odstavku do pisnega preklica. Tudi v primeru preklica privolitve bo Energija plus d.o.o. osebne
podatke kupca še naprej uporabljal, vendar le za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in
uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja.
d) S podpisom te pristopne izjave dovoljujem, da delavec družbe Energija plus d.o.o. po predhodni
najavi preveri točnost navedenih podatkov na lokaciji vgrajene toplotne črpalke.
e) Ob morebitni ukinitvi paketa »Toplotne črpalke za sanitarno vodo« bodo veljale tedaj veljavne cene
paketa Osnovna oskrba, v katerega bo prodajalec kupca razvrstil glede na karakteristike kupčevega
MM. O višini cen ter razvrstitvi v paket bo prodajalec kupca obvestil mesec pred morebitno ukinitvijo. V
kolikor kupec navedeni razvrstitvi v skladu s SP ne oporeka, se šteje, da je razvrstitev in pripadajoče
tedaj veljavne cene paketa, v katerega je bil razvrščen, sprejel. Ob razvrstitvi bo prodajalec upošteval
določila 14. člena SP.
f.) Pristopna izjava je priloga k pogodbi o prodaji in nakupu električne energije. Pogodba začne veljati
z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od prvega odčitka števca po začetku
veljavnosti pogodbe oziroma z datumom zamenjave dobavitelja.

V _________________, dne ____________

Kupec:
__________________________
(podpis kupca)

Ponudba paketa velja od 01.04.2012.
Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite na naslov Energija plus d.o.o., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

