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

POSEBNI POGOJI AKCIJSKE PONUDBE »PRIPELJI PRIJATELJA«  

 
1. člen 

 
V akcijski ponudbi »PRIPELJI PRIJATELJA« lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo gospodinjski odjem in bodo 
do vključno 30.09.2019 priporočili Energijo plus novim kupcem, ki bodo sklenili Odprto pogodbo o prodaji in nakupu 
električne energije in/ali plina in podpisali Splošno privolitev glede obdelave osebnih podatkov in neposrednega 
trženja. 
 

2. člen 

 
Akcijska ponudba velja le za fizične osebe, ki imajo gospodinjski odjem. Vsi novi kupci, ki bodo v času akcijske 
ponudbe sklenili Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije in/ali plina in vsi obstoječi kupci, ki bodo v 
času akcijske ponudbe novega kupca pripeljali, so upravičeni do dobropisa v višini 40 EUR. Dobropis se pri 
obstoječem kupcu upošteva samo na merilnem mestu, ki ga kupec navede na pristopnem kuponu, novemu kupcu 
se popust upošteva na vseh merilnih mestih. Pogoj za prejem dobropisa je uspešna zamenjava dobavitelja za 
novega kupca. 
 
 
Dobropis se pripiše na pogodbeni račun obstoječega kupca za merilno mesto, ki ga kupec navede na pristopnem 
kuponu oz. ob pristopu k akciji in na pogodbene račune za vsa merilna mesta novega kupca prvi mesec po začetku 
dobave električne energije za novega kupca. Kupec navedeni dobropis koristi za plačilo blaga in storitev pri Energiji 
plus.  
 

3. člen 

 
Število pripeljanih novih kupcev je neomejeno, dobropis za vsakega novega kupca se obstoječemu kupcu pripiše 
na njegov pogodbeni račun. V primeru, da ima kupec merilno mesto za električno energijo in odjemno mesto za 
plin na istem naslovu, se dobropis upošteva samo za en energent. 

 

4. člen 

 
Plačilo vseh davkov od nagrade (vključno z DDV-jem) je odgovornost Energije plus d.o.o. 
 
Energija plus je dolžna prijaviti vrednost nagrade Finančni upravi za potrebe odmere dohodnine nagrajenca in 
odvesti akontacijo dohodnine. Pred prevzemom nagrade oz. dobropisa je nagrajenec oz. kupec dolžan posredovati 
davčno številko, ki je pogoj za izročitev nagrade oz. uveljavitev dobropisa. 
 
Posamezna nagrada oz. dobropis se ne všteva v davčno osnovo, če njena vrednost ne presega 42 EUR oz. če 
skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 EUR (108/2 ZDoh-2).  
V primeru, da nagrajenec pripelje dva prijatelja, darili ne zapadeta pod obveznost obračuna davčnega odtegljaja, 
saj vrednost daril ne presega zneska 84 EUR. Ob tretji podaritvi pa je celoten znesek (vseh treh daril) obdavčen z 
akontacijo dohodnine v višini 25 odstotne stopnje, saj skupni znesek daril od istega izplačevalca presega zakonsko 
dovoljeni znesek. 
Izplačevalec mora na dan izročitve tretjega darila za nagrajenca obračunati in odtegniti davčni odtegljaj in o tem 
poročati Furs-u na obrazcih REK-2. 
 

5. člen 

 
Akcija »PRIPELJI PRIJATELJA« traja od 20.06.2019 do vključno 30.09.2019. V akciji ne smejo sodelovati zaposleni 
Energije plus d.o.o. in njihovi ožji družinski člani. 

           

 

V Mariboru, dne 14.06.2019  

Energija plus d.o.o. 

http://www.energijaplus.si/

