
ENERGIJA PLUS

Novice in ugodnosti za kupce Energije plus

Energija, ki poganja vaš svet.

Po pravo rešitev v Energijo plus

Postanite član lojalnostnega
programa Moj PLUS in oplemenitite
svojo porabo s prihrankom!
Včlanitev vam prinaša 100 točk.

Maj, 2019

Ime in priimek: 

Ulica:

Pošta in kraj: 

Davčna številka plačnika računa:

Telefon: E-naslov:

VARUJEMO OKOLJE

Kraj in datum:      Veljavnost soglasja datum: 

Podpis sklenitelja soglasja (lastnik TRR): Energija plus d. o. o.

Plačevanje računov iz osebnega računa (TRR) sklenitelja soglasja se izvaja enkrat mesečno, 18. v mesecu. Zapadlost 28. v mesecu se upošteva zgolj v primeru, ko račun iz 
poslovnih razlogov ni izstavljen pravočasno. V kolikor sklenitelj soglasja na dan zapadlosti ne razpolaga z zadostnimi sredstvi na osebnem računu, bo Energija plus vašemu 
ponudniku plačilnih storitev (banki) posredovala podatke v ponovno obdelavo vsake 4 dni. S podpisom jamčim, da so podatki na obrazcu pravilni.

Izpolnjen obrazec prinesite na naše prodajno mesto ali ga pošljite na naslov Energija plus, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Spodaj podpisani soglašam, da obremenite moj račun, odprt pri banki:

 (naziv banke)

SI 56 (številka transakcijskega računa-IBAN)

SWIFT oz. BIC koda: (obvezen podatek samo za TRR, odprte v tujini)

  (označite v kvadratu)  Namesto papirnega računa želim prejemati elektronski račun
Račun v elektronski obliki želim prejeti na e-naslov:  __________________________________________________________

  (označite v kvadratu) Račune želim poravnati preko direktne obremenitve SEPA.
   Obvezno dopolnite spodnji del obrazca.

Podatki sklenitelja soglasja za direktno obremenitev (če se razlikujejo z zgoraj izpolnjenimi podatki plačnika):

Prijava za NOVE 
uporabnike

Za obstoječe prejemnike 

elektronskega računa 

oz. uporabnike direktne 

obremenitve ponovna 

prijava ni potrebna.

Vsi, ki se boste prijavili na prejemanje elektronskega računa ali plačevanje računa preko 
direktne obremenitve do 30. 6. 2019, boste sodelovali v žrebanju za:

• 1x darilni bon Energije plus v vrednosti 20 €,

• 1x softshell jakna in 

• 1x piknik odeja.

Preklopi na elektronsko ali direktno 
obremenitev in osvoji nagrado

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta in kraj:

Davčna številka plačnika računa:                                     Šifra plačnika:

Št. pogodbenega računa:                                                 Št. merilnega mesta:

Telefon:                                                   E-naslov:

Naročite se na brezpapirno poslovanje 
in prispevajte k skrbi za okolje!

Splošna privolitev glede obdelave osebnih podatkov in neposrednega trženja
Upravljavcu podatkov Energija plus d.o.o. dajem privolitev do preklica za obdelavo mojih zgoraj navedenih osebnih podatkov za namene obveščanja o novi ali obstoječi ponudbi, 
obveščanja in izvedbe nagradnih iger in ugodnosti, sklepanja ali spreminjanja pogodb ter za druge namene neposrednega ali drugega trženja, analitike in statistike. Podrobneje lahko 
privolitev določim preko običajnega ali spletnega obrazca. Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega ali spletnega obrazca. Dano privolitev lahko tudi 
kadarkoli prekličem na katerikoli način (splet, e-pošta, telefon, faks, dopis). Enako velja tudi za zahteve glede prekinitve neposrednega trženja. Varstvo osebnih podatkov strank je za družbo 
Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni 
varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.energijaplus.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje 
svojih pravic se lahko posameznik obrne na pooblaščeno osebo (Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefon: 080 2115, faks: (02) 22 00 651, e- pošta: info@energijaplus.si).

PODPIS: ____________________________________________________                                       DATUM: __________________________________________________________


