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IZJAVA 
O PREHODU NA NEAKONTACIJSKI NAČIN OBRAČUNA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Podpisani/-a:

želim, da mi za 

merilno mesto številka: 

uredite neakontacijski način obračuna in posledično izdajate mesečne položnice glede na javljeno stanje 
porabljene električne energije. Zavezujem se, da bom redno, vsak mesec od 1. do najkasneje 5. v mesecu 
sporočal/-a števčno stanje električne energije na enega izmed predvidenih načinov (telefon, e-pošta, osebni obisk 
v informacijski pisarni, navadna pošta, obrazec na spletnem mestu www.ece.si, mobilna aplikacija ECE mobil).  

V primeru, da števčnega stanja ne bom sporočil/-a, soglašam, da mi ponovno uvedete akontacijski način 
obračuna in izdajanje položnic po ocenjeni porabi. Znesek prvega obroka naj bo v tem primeru izračunan 
na osnovi povprečne porabe iz zadnjega obračuna in števila dni obdobja, na katerega se obrok nanaša. 

Neakontacijski obračun se mi uvede na podlagi naslednjega števčnega stanja: 

VT:  

MT:  

ET:  

Dosegljiv/-a sem na: 

Telefonska številka: 

Elektronskem naslov: 

ECE bo osebne podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

Dovoljujem, da ECE uporablja moje osebne podatke ter podatke o moji porabi ter nakupih izdelkov in storitev iz ponudbe ECE za 
statistične obdelave, trženjske raziskave ter za potrebe neposrednega trženja prek telefona, SMS, MMS, elektronske pošte ali po pošti. 
To dovoljenje lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo po elektronski pošti ali po pošti na naslov ECE. 

Kraj in datum: Podpis kupca: 

Osebne podatke obdelujemo v skladu s predpisi o varstvu podatkov in politiko varovanja osebnih podatkov družbe ECE, ki je 
objavljena na spletni strani https://www.ece.si/politika-varovanja-osebnih-podatkov/.


	VT: 
	MT: 
	ET: 
	Kraj in datum: 
	Ime in priimek: 
	Številka merilnega mesta: 
	Telefonska številka: 
	Elektronski naslov: 


