
elektronski naslov za pošiljanje e-računov

številka transakcijskega računa plačnika prejemnika storitev
(namenjena uporabnikom e-banke; plačnik prejemnik storitev mora biti enak uporabniku e-banke)

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-lj.si/energetika-ljubljana/o-druzbi/varstvo-osebnih-podatkov.

VLOGA za izdajo združenega in/ali elektronskega računa

Ime in priimek/Naziv

Naslov stalnega prebivališča/Sedež družbe

Pošta in kraj                             Telefon/GSM št.

Elektronski naslov          Davčna št.   

Ime in priimek kontaktne osebe (vpišejo samo gospodarske družbe)

Tel. št. kontaktne osebe

PODATKI O PLAČNIKU PREJEMNIKU STORITEV

      Združen račun

      E-račun           na e-naslov

                                v e-banko

      Želim ohraniti direktno bremenitev SEPA (trajnik)

NAROČAM

za storitve ENERGETIKE LJUBLJANA

šifra partnerja št. odjemnega mesta

šifra partnerja naslov toplotne postaje

števčno stanje merilne naprave

šifra partnerja št. odjemnega mesta

šifra partnerja št. mesta dobave

šifra partnerja št. mesta dobave

šifra partnerja

števčno stanje merilne naprave števčno stanje merilne naprave števčno stanje merilne naprave

št. merilnega mesta

šifra partnerja

števčno stanje merilne naprave števčno stanje merilne naprave števčno stanje merilne naprave

št. merilnega mesta

števčno stanje merilne naprave

      Zemeljski plin                                              ,                                              ,

      Zemeljski plin                                              ,                                              ,

      Toplota                                                         ,                                              

      Toplota                                                         ,                                              

      Električna energija                                                         ,                                              

                                     VT                                            , MT                                             , ET

      Električna energija                                                         ,                                              

                                     VT                                            , MT                                             , ET

      Vzdrževanje toplotne postaje                                   ,                                 

IZJAVA PLAČNIKA PREJEMNIKA STORITEV
• Soglašam, da odobritev vloge predstavlja spremembo in dopolnitev sklenjenih pogodb za storitve ENERGETIKE LJUBLJANA d.o.o., v obsegu, ki je predmet te vloge.
• Soglašam, da se vloga aktivira v naslednjem obračunskem obdobju po oddaji vloge, v primeru, da so podatki plačnika prejemnika storitev usklajeni s podatki za uporabo 

storitev ENERGETIKE LJUBLJANA d.o.o.
• Izjavljam, da so dani podatki točni in resnični.
• Soglašam, da v kolikor števčno stanje na tem dokumentu ne bo navedeno, se za potrebe izvedbe vloge za združen račun, števčno stanje določi računsko.

INFORMACIJA PLAČNIKU PREJEMNIKU STORITEV
• Izdajatelj prejemnikom elektronskega računa ne izstavlja več računov v papirni obliki.
• Vlogo lahko oddate v sprejemni pisarni ENERGETIKE LJUBLJANA ali jo pošljete na naslov, oboje ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana ali na 

elektronski naslov info@energetika-lj.si.

V Ljubljani, dne Podpis plačnika prejemnika storitev

Datum aktivacije Podpis referenta
(izpolni Energetika Ljubljana) (izpolni Energetika Ljubljana)
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