
 

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

POSEBNI POGOJI AKCIJE »SOSEDA IMA NOVEGA« DO 31.10.2019 

1. člen 

V akciji »SOSEDA IMA NOVEGA« lahko sodelujejo vsi novi in obstoječi kupci zemeljskega 
plina Energije plus, ki so fizične osebe in imajo gospodinjski odjem ter bodo najkasneje do 
10.11.2019 vrnili podpisano pogodbo o prodaji in nakupu zemeljskega plina oziroma imajo v 
času akcije sklenjeno veljavno pogodbo za dobavo zemeljskega plina. 

2. člen 

Kupci, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. člena in se bodo s klicem na telefonsko številko 080 21 15 / 
02 22 00 115, z vrnitvijo pristopnice ali preko spletne strani www.energijaplus.si prijavili za 
sodelovanje v akciji, so upravičeni do bona za brezplačno meritev in pregled plinske peči. 
Pogoj za izročitev bona je veljavno sklenjena pogodba za dobavo zemeljskega plina. 

3. člen 

Pogoji koriščenja bona: 
• Do koriščenja bona so upravičeni le kupci, ki imajo v času opravljene dimnikarske storitve 

sklenjeno veljavno pogodbo za dobavo zemeljskega plina z Energijo plus.  
• Bon velja za storitev redni pregled kurilne naprave do 50 kW, meritev dimne emisije in 

vpis v letno vodenje evidence merilnih naprav za Ministrstvo za okolje pri dimnikarstvu 
Rodošek d.o.o. 

• V kolikor kupcu ob naročilu za koriščenje bona dimnikarskih storitev ne opravlja 
dimnikarstvo Rodošek d.o.o., bo le-to za kupca izvedlo vse potrebne aktivnosti za 
zamenjavo dimnikarske družbe v skladu z zakonom. 

• Bon lahko kupec unovči do 30.06.2021. 

4. Člen 

Postopek koriščenja darilnega bona: 
• Kupec pokliče dimnikarstvo Rodošek d.o.o. na 051 415 435 (med 7.00 in 15.00 uro) in se 

dogovori za termin obiska dimnikarja. 
• Ob naročilu kupec pove, da želi izkoristiti bon Energije plus. 
• Po opravljenem pregledu kupec izroči bon dimnikarju. 

5. Člen 

Akcija »SOSEDA IMA NOVEGA« traja od 04.10.2019 do 31.10.2019. 

V Mariboru, dne 04.10.2019 
Energija plus d.o.o. 

http://www.energijaplus.si

