
VLOGA ZA IZDAJO LOČENEGA RAČUNA ZA DOBAVO ENERGENTOV, BLAGA IN STORITEV

Prosimo, da rubrike izpolnite čitljivo in s tiskanimi črkami.

IZJAVA
Izjavljam, da se strinjam, da mi ECE, d.o.o. kot dobavitelj energentov zaradi zahteve po ločeni izstavitvi računov za posamezna 
merilna mesta, lahko to storitev zaračunava v skladu s cenikom ostalih storitev, objavljenim na spletni strani www.ece.si. Ločeno 
izstavljanje računov se začne uporabljati s prvo izdajo računov po prejetju podpisane vloge s strani kupca.

PODATKI O KUPCU:

Ime in priimek / naziv podjetja*:

Ulica in hišna številka*:

Poštna številka in kraj*:

Davčna številka / ID št. za DDV*:

Matična št.:

Telefonska številka:

Elektronski naslov:

IZBOR PODATKOV ZA LOČEN(E) RAČUN(E):

a). Račun 1 (navedite številke in nazive merilnih mest (MM) ECE): 

Številka merilnega mesta ECE:

Naziv merilnega mesta ECE:

a). Račun 2 (navedite številke in nazive merilnih mest (MM) ECE): 

Številka merilnega mesta ECE:

Naziv merilnega mesta ECE:

a). Račun 3 (navedite številke in nazive merilnih mest (MM) ECE): 

Številka merilnega mesta ECE:

Naziv merilnega mesta ECE:

*obvezni podatki

Kraj in datum: Podpis kupca:

Izpolnjeno vlogo pošljite na naslov ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje, s pripisom Vloga ločeni račun ali na
številko faksa 03 62 09 559 oz. e-naslov: prodaja@ece.si.

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/gdpr/.

Družba ECE d.o.o. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Celju pod št.: Srg 2011/36741 in Srg 2015/37235. Osnovni kapital družbe: 3.436.767,65 EUR; 
matična številka: 6064892000; ID št. za DDV: SI55722679; IBAN: SI56 0700 0000 2705 420 pri Gorenjski banki; BIC koda: GORESI2X.



SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Želimo, da ste seznanjeni z našo aktualno ponudbo. Ker želimo zagotoviti najvišjo raven varovanja vaših osebnih podatkov, ki nam 
jih zaupate v obdelavo, vas prosimo za soglasje. Soglasje oddate tako, da v okvirček pred besedilom vnesete »X« ali kljukico. Več 
informacij o varovanju vaših osebnih podatkov najdete na naslovu www.ece.si/gdpr/. 

Soglašam, da ECE d.o.o. lahko obdeluje moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj, elektronski 
naslov, telefonska številka), ki sem jih navedel, za:

 Seznanjanje s splošno ponudbo podjetja ECE d.o.o. preko navadne pošte, elektronske pošte ali telefona.

 Pošiljanje osebno prilagojene ponudbe ECE d.o.o. preko navadne pošte, elektronske pošte ali telefona.

 Seznanjanje s ponudbo spletne trgovine podjetja ECE d.o.o. preko navadne pošte, elektronske pošte ali telefona.

Soglasje velja do preklica in ga lahko kadarkoli spremenite oziroma prekličete tako, da to sporočite pisno na ECE d.o.o., Vrunčeva 
2 a, 3000 Celje ali pošljete elektronsko sporočilo na dpo@ece.si. V kolikor ste soglasje za obdelavo osebnih podatkov že oddali in 
vsebine soglasja ne želite spreminjati, ponovna oddaja ni potrebna.

S podpisom obrazca izjavljate, da so navedeni podatki točni in resnični. ECE d.o.o. ne odgovarja za posledice oddaje neresničnih 
podatkov.

Datum: Podpis:

Družba ECE d.o.o. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Celju pod št.: Srg 2011/36741 in Srg 2015/37235. Osnovni kapital družbe: 3.436.767,65 EUR; 
matična številka: 6064892000; ID št. za DDV: SI55722679; IBAN: SI56 0700 0000 2705 420 pri Gorenjski banki; BIC koda: GORESI2X.
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