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Stanje merilne naprave je obvezno potrebno vpisati ob spremembah za odjemno mesto zemeljskega plina in merilno mesto električne energije. V primeru 
menjave lastnika na vročevodnem sistemu, tega podatka ne vpisujte.
Sprememba lastnika na individualnem odjemnem mestu za zemeljski plin oziroma sprememba lastnika na merilnem mestu za električno energijo se upošteva
od datuma spremembe navedenega na vlogi za spremembo lastnika oziroma od datuma primopredajnega zapisnika.
Sprememba lastnika na mestu za dobavo toplote oz. sprememba lastnika na skupnem odjemnem mestu za zemeljski plin, se upošteva od prvega naslednjega 
obračunskega obdobja, ki sledi mesecu, v katerem je bila podana sprememba. 

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/varstvo-osebnih-podatkov.
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Naslov/Sedež družbe

Davčna št. (ID za DDV)   

Zadnji račun poslati na naslov

Ime in priimek/Naziv

Naslov/Sedež družbe

Davčna št. (ID za DDV)   

E-naslov

Nadstropje Št. stanovanja

Račune pošiljati na naslov

Naslov odjemnega/merilnega mesta oz. mesta dobave

Energent / storitev 

Datum spremembe

Št. odjemnega/merilnega mesta 
/mesta dobave

Stanje merilne naprave (OBVEZNO za zemeljski plin in električno energijo!)
Za električno energijo navedete VT in MT ali ET.

      vzdrževanje       finančni najemStoritev: 

      DA       NEMesto odjema zabeležite kot moj stalni naslov:  

bivanjudajemoutrip.si     |     info@energetika.si     |     080 2882
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