NAROČILO
povpraševanje po električni energiji za gospodinjske odjemalce
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Podatki pogodbenika (= plačnik in lastnik merilnega mesta oz. ima pooblastilo lastnika)

ime in priimek / naziv
naslov / kraj, ulica, hišna številka
poštna številka

pošta

nadstropje

Zavezanec za DDV:

DA

št. stanovanja

NE

davčna številka
telefon / GSM

e-pošta
Če se naslov merilnega mesta razlikuje od naslova
pogodbenika, izpolnite tudi spodnja polja

─

Merilno mesto številka:

naslov merilnega mesta /kraj, ulica, hišna številka

poštna številka in pošta

nadstropje

št. stanovanja

NAROČAM - izbiro označite z »X«
E3 PREPROSTI

E3 ZELENI

E3 UDOBNI







PAKET
Moj E3
Elektronski račun (MOJ E3 / e-naslov)
Direktna bremenitev
Mesečni obračun
Združen račun

Vrsta ponudbe*:





prijava na www.e3.si
prijava v MOJ E3

E3 NAPREDNI

izpolnite naročilo
na www.e3.si

izpolnite ustrezen obrazec in ga priložite



____________________

redna
akcijska ali
posebna
(vnos kode – izpolni E 3)
* izpolnite v času trajanja akcijske oz. posebne ponudbe; v primeru, da rubrika ni izpolnjena, se predpostavlja izbiro paketa v redni ponudbi.
V portalu MOJ E3 preverite dodatne aktualne ugodnosti. Če nam dovolite, vam bomo v prihodnje na vaš e-naslov
pošiljali obvestila o novostih in ugodnostih v naši ponudbi.
sledite navodilom v vsakokrat prejetem navodilu.)

 Dovolim (Soglasje lahko kadarkoli prekličete tako, da

Na osnovi vloge »Naročilo« želim skleniti pogodbo o oskrbi z električno energijo za izbrani paket. S podpisom
pooblaščam dobavitelja E 3, d.o.o., da zame v mojem imenu in za moj račun od operaterja pridobi vse podatke o
merilnem mestu, ki je predmet tega naročila, potrebne za pripravo pogodbe.
Če pooblastila ne podelite, vam ne moremo pripraviti ponudbe in z vami skleniti pogodbe o oskrbi z električno energijo.
E 3, d.o.o. bo podatke obdeloval za namen sklenitve pogodbe in v primeru sklenitve pogodbe za namen izvajanja
sklenjene pogodbe. V primeru, da pogodbe ne bomo sklenili, bomo vaše osebne podatke nepovratno anonimizirali in
jih obdelovali le še za statistično obdelavo in lastne trženjske aktivnosti. Več informacij o obdelavi vaših osebnih
podatkov je dostopnih na www.e3.si/pomoč/zakonodaja/varstvo-osebnih-podatkov/.
Naročilo skupaj z zahtevanimi prilogami izpolnite s tiskanimi črkami in ga pošljite na naslov:
E 3, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica ali po e-pošti na pogodbena-razmerja@e3.si s pripisom »naročilo
elektrike za GO«.
kraj in datum
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