
 
 
ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o.,  
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor 
izdaja naslednje 
 
 
 

POSEBNI POGOJI AKCIJE »MOJSTER ZA DVA« DO 31.05.2019 
 

 
1. člen 

 
V akciji »MOJSTER ZA DVA« lahko sodelujejo vsi novi kupci, ki imajo gospodinjski odjem in 
bodo v času trajanja akcije vrnili podpisano pogodbo o prodaji in nakupu električne energije 
in/ali zemeljskega plina. 
 

2. člen 
 
Akcijska ponudba velja le za fizične osebe, ki imajo gospodinjski odjem. Vsi novi kupci, ki bodo 
v času trajanja akcije sklenili Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije in/ali 
zemeljskega plina za pakete Novi na plusu 01/2018, Dvojni plus 01/2018 ali Paket PLIN so 
upravičeni do ugodnosti: 

- popust v višini 50% na znesek za porabljeno električno energijo in/ali zemeljskega plina 
za prva dva meseca po začetku dobave električne energije za novega kupca (popust 
se upošteva na vseh merilnih mestih), 

- popust v višini 20 € kot pripis 2000 točk ob včlanitvi v lojalnostni program Moj plus (za 
plačnika), v kolikor se v lojalnostni program prijavi najkasneje do vključno 10.7.2019. 
Član lojalnostnega programa je lahko vsaka fizična oseba, ki ima gospodinjski odjem 
(kupuje električno energijo in/ali zemeljski plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar 
izključuje rabo za opravljanje trgovskih in poklicnih dejavnosti) in ima z Energijo plus 
sklenjeno Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije in/ali zemeljskega 
plina za gospodinjske kupce in je opravila registracijo v brezplačni spletni (eStoritve) 
ali mobilni aplikaciji (ePLUS). Pravico do članstva imajo vsi člani, ki se strinjajo s 
Splošnimi pogoji in pravili lojalnostnega programa Moj PLUS), 

- brezplačno nezgodno zavarovanje za eno leto pri Vzajemni ob včlanitvi v lojalnostni 
program v vrednosti 40,12 € (za plačnika), v kolikor se v lojalnostni program prijavi 
najkasneje do vključno 10.7.2019. 

- praktična nagrada. 
 

3. člen 
 
Popust v višini 50% na znesek za porabljeno električno energijo in/ali zemeljskega plina za 
prva dva meseca po začetku dobave električne energije za novega kupca velja le za 
dobavljeno električno energijo in zemeljski plin. Popust se upošteva na vseh merilnih mestih. 
Omrežnina in prispevki se obračunajo po ceniku. 

 
4. Člen 

 
Pri mesečnem računu se bo upoštevala dejanska oz. ocenjena poraba za merilno mesto. 
Popust 50% na električno energijo in/ali zemeljski plin se bo upošteval prva dva meseca po 
zamenjavi dobavitelja oz. prva dva meseca od začetka dobave električne energije za novega 
kupca.  
V primeru letnega obračuna (akontacijski način obračuna) se bo popust upošteval pri prvih 
dveh obrokih, izstavljenih za obdobje celotnega meseca (primer: v kolikor ima kupec letni 

http://www.energijaplus.si/


obračun september 2019, ima prvi celomesečni obrok oktobra 2019, v kolikor ima letni obračun 
v oktobru  2019, pa ima prvi celomesečni obrok v mesecu novembru 2019). 
 
Končna višina popusta bo obračunana pri rednem letnem obračunu. Višina popusta bo odvisna 
od dejanske porabe, zato je možno, da se znesek popusta dodatno zniža ali zviša. 
 
V primeru neakontacijskega načina obračuna, ko kupec sam sporoča stanje števca, 
obračunsko obdobje ne sme biti daljše od 35 dni, prav tako ne sme odstopati od predhodnega 
obdobja ali istega meseca lanskega leta. V primeru, da kupec stanja ne bo oddal pravočasno, 
se mu ugodnost upošteva v naslednjem mesecu. 
 

5. Člen 
 

Akcija »MOJSTER ZA DVA« traja od 12.04.2019 do 31. maja 2019. 
 
 

V Mariboru, dne 12.04.2018 

Energija plus d.o.o. 


