Naročilnica storitve SODO - MKN

OB-1054
Izdaja: 3
Velja od 16. 06. 2021

NAROČILNICA MKN – STORITVE SODO
Spodaj podpisani naročnik (plačnik, uporabnik):
______________________________________________________________________________
(ime, priimek/naziv, naslov)
Davčna št./ID za DDV: _____________
Št. merilnega mesta:

________________

Naslov merilnega mesta:_____________________________________________________
Tel. št.:___________________
E-pošta: _________________________________________
Naročam pri ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000
Celje storitev SODO.
Ustrezno označite vrsto storitve:
Označite
storitev

Oznaka
na
ceniku
B 12.a
B 12.b
B 12.c
B 12.č

B 12.d

B 12.e

B 12.f

Vrsta storitve

Direktno, nizkonapetostno, 1 fazno, 1
ali 2 tarifno merjenje, delovna energija
Direktno, nizkonapetostno, 1 fazno, 1
ali 2 tarifno merjenje, delovna energija
proizvajalci
Direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, 1
ali 2 tarifno merjenje, delovna energija
Direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, 1
ali 2 tarifno merjenje, delovna energija,
proizvajalci
Direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, več
tarifno merjenje, delovna in jalova
energija, Pmax, LP, komunikacija
Polindirektno, nizkonapetostno, 3
fazno, več tarifno merjenje, delovna in
jalova energija, Pmax, LP, komunikacija
Indirektno, srednje napetostno, 3 fazno,
več tarifno merjenje, delovna in jalova
energija, Pmax, LP, komunikacija

Znesek
storitve
brez DDV

Znesek
storitve z
DDV

117,38 €

143,20 €

181,18 €

221,04 €

159,52 €

194,61 €

219,22 €

267,45 €

645,52 €

787,53 €

Po dejanskih količinah in stroških

Po dejanskih količinah in stroških

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
SODO d.o.o. in elektrodistribucijsko podjetje, kot pogodbeni izvajalec nalog distribucijskega operaterja, obdelujeta osebne podatke uporabnikov sistema z
namenom izvajanja gospodarske javne službe distribucije električne energije na podlagi Energetskega zakona. Obdelavo osebnih podatkov podrobneje
določa Politika zasebnosti, ki je dostopna na spletnih straneh družbe SODO d.o.o. in pogoji varstva osebnih podatkov, dostopni na spletni strani
elektrodistribucijskega podjetja.. Podani podatki so potrebni za obravnavo te vloge, izvajanje pogodbenega razmerja in izvajanje gospodarske javne službe
distribucije električne energije skladno z določili Energetskega zakona. Vlagatelj vloge s podpisom izjavlja, da je seznanjen s Politiko zasebnosti družbe SODO
d.o.o. in pogoji varstva osebnih podatkov elektrodistribucijskega podjetja in da so navedeni podatki točni in resnični in dovoljuje, da se njegovi osebni
podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi potrebnimi postopki.

Elektro Celje bo naročniku zaračunal s to naročilnico opravljeno storitev z izstavitvijo računa za
opravljene storitve.
Kraj in datum: _____________________
Odgovorna oseba Elektro Celje, d.d.:

Podpis naročnika (uporabnik):

_____________________________

____________________________

(ime in priimek, podpis)

Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d. d. I Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Celju
Registrska številka vložka: 1/00600/00 I Osnovni kapital: 150.955.089,64 EUR I Matična številka: 5223067000 I Davčna številka: SI62166859

Podrejeni dokumenti in priloge:

OPOZORILO: Dokumenti so obvladovani elektronsko.
Pred uporabo dokumenta, preverite njegovo veljavnost in zadnjo verzijo v aplikaciji BusinessConnect.
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Referenčni dokumenti:

OPOZORILO: Dokumenti so obvladovani elektronsko.
Pred uporabo dokumenta, preverite njegovo veljavnost in zadnjo verzijo v aplikaciji BusinessConnect.
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