


   prvim 500 gospodinjskim odjemalcem, ki se bodo prijavili v času 
trajanja akcije,

  ki imajo individualno odjemno mesto v prodajni skupini PS1 do PS5,

  ki že imajo sklenjeno pogodbo o dobavi ali oskrbi zemeljskega plina 

   ali 

  bodo sklenili pogodbo o dobavi ali oskrbi zemeljskega plina z  
Energetiko Ljubljana.

*   Cena za dobavo zemeljskega plina je sestavljena iz neto cene zemeljskega plina in vsakokrat veljavne 
takse in trošarine. 

**  V primeru zamenjave boste prejeli nižji račun ko bodo za to izpolnjeni pogoji (prijava zamenjave 
dobavitelja mora biti izvedena do vključno 10. dne v predhodnem mesecu).

Akcijski produkt je na voljo:

Produkt si zagotovite, če:

  pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 28 82

  ali 

  izpolnite spletni obrazec na www.energetika-lj.si

  ali 

   pošljete e-sporočilo na bodiaktiven@energetika-lj.si z vašimi podatki 
(ime in priimek, naslov).

Vaša aktivnost bo nagrajena z nižjo ceno zemeljskega plina* za obdobje 
enega leta. 

Dobava zemeljskega plina po nižji ceni se začne izvajati v prvem mesecu po 
prijavi v akcijo. **

Vsebina in pogoji akcije »Bodi aktiven, zmanjšaj račun« so objavljeni  
na spletni strani www.energetika-lj.si.



zagotavlja zanesljivo in kvalitetno oskrbo kar 60.000 odjemalcem 

zemeljskega plina, širi in obnavlja omrežje, obenem pa se prilagaja 

spremembam ter zahtevam na trgu.

S 150- letno tradicijo na področju zemeljskega plina ponuja svojim 

odjemalcem, poleg  poslovnih storitev, še neprecenljiv nabor izkušenj, 

nasvetov ter praktičnih rešitev.

V prizadevanju za še večje zadovoljstvo odjemalcev z našimi  
storitvami smo za vas pripravili novosti:

   izvedba notranje plinske napeljave v paketu s plinskim kotlom,

  nepovratne finančne spodbude,

  enakomerni mesečni obrok,

  energetsko svetovanje,

  različne finančne ugodnosti.

Energetika Ljubljana



Oskrbujemo s pozitivno energijo!

Za vse podrobnosti o vsebini in pogojih akcije obiščite našo spletno stran 
www.energetika-lj.si ali nam pišite na bodiaktiven@energetika-lj.si.

Vedno nas najdete
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

Naslov: Verovškova 62, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.energetika-lj.si

Elektronska pošta: info@energetika-lj.si

Klicni center:  080 28 82 (vsak delovnik od 8. do 15. ure)


