NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA - NAROČILO STORITVE
PODATKI O NAROČNIKU
Šifra partnerja*

*Izpolnijo samo odjemalci Energetike Ljubljana.

Ime in priimek / Naziv
Naslov / Sedež družbe
Davčna številka

Telefonska številka

E-mail

PODATKI O ODJEMNEM MESTU
Naslov odjemnega mesta
Št. odjemnega mesta

Št. plinomera

Nadstropje

Št. stanovanja

NAROČAM STORITEV
Plinski štedilnik

Plinomer*

priklop
zamenjavo plinske cevi in/ali termičnega zapornega elementa
demontaža
ponovni priklop

Drugo*
*Izpolniti Izjavo naročnika za gradbene storitve (v kolikor Izjave ni, se za gradbeno storitev upošteva višji DDV).

ŽELENI TERMIN IZVEDBE STORITVE Termin izvedbe bo predhodno usklajen.
Želeni datum izvedbe
8.00 – 10.00
Ura

10.00 – 12.00
12.00 – 14.00

Kraj in datum

Podpis vlagatelja

ENERGETIKA LJUBLJANA osebne podatke obdeluje skladno z veljavnimi predpisi. Način obdelave osebnih podatkov in pravice kupcev v
zvezi s tem so določeni v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na http://www.energetika.si/energetika-ljubljana/o-druzbi/varstvoosebnihpodatkov.

bivanjudajemoutrip.si

080 2882

info@energetika.si

IZJAVA NAROČNIKA GRADBENE STORITVE
Delovni nalog št:

*Izpolni Energetika Ljubljana.

PODATKI O NAROČNIKU
Šifra partnerja*

*Izpolnijo samo odjemalci Energetike Ljubljana.

Ime in priimek / Naziv
Naslov / Sedež družbe
Davčna številka
PODATKI O OBJEKTU / MESTO IZVEDBE NAROČENE GRADBENE STORITVE
Naslov objekta

Podatki o stavbi

novogradnja
obstoječi objekt
Stanovanje v večstanovanjski stavbi, kjer je uporabna površina
manjša od 120 m2
večja od 120 m2
Stanovanje v individualni hiši, kjer je uporabna površina

Namembnost

manjša od 250 m2
večja od 250 m2
Skupnim napravam v večstanovanjski stavbi, kjer stanovanja, pri
katerih je uporabna površina manjša od 120 m2, predstavljajo delež
v izmeri:
Poslovna stavba ali poslovni prostor.

Naročnik se zavezuje, da bo poravnal vse stroške opravljene/naročene storitve.
Kraj in datum

Podpis vlagatelja

ENERGETIKA LJUBLJANA osebne podatke obdeluje skladno z veljavnimi predpisi. Način obdelave osebnih podatkov in pravice kupcev v zvezi
s tem so določeni v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na http://www.energetika.si/energetika-ljubljana/o-druzbi/varstvoosebnihpodatkov.

Izpolni Energetika Ljubljana.

Delež zneska materiala v skupnem znesku gradbene storitve
(brez DDV) je manjši od 50 odstotkov.

bivanjudajemoutrip.si

080 2882

info@energetika.si
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