Butan plin, d.d., Ljubljana
Verovškova ulica 64a
1000 Ljubljana

VLOGA ZA IZDAJO E-RAČUNA
IN ODJAVO PAPIRNATEGA RAČUNA

T 01 5889 800
E info@butanplin.si

www.butanplin.si

Podatki o prejemniku (* Obvezen podatek):
Ime in priimek/naziv pravne osebe*:
Naslov/sedež pravne osebe*:
Poštna številka in ime pošte*:
Davčna številka*: Telefon*:
Matična številka (pravne osebe)*:
Referenca prejemnika računa iz UPN obrazca*:
(Vpišite vseh 13 znakov reference prejemnika iz prejetega računa. Najdete jo v spodnjem levem kotu UPN obrazca. Vnos pravilne reference je obvezen.)

OPOMBA: Na prejemanje e-računov se lahko prijavite tudi v spletni banki z izbiro izdajatelja e-računov in oddajo e-prijave.
Izjava:
• S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/-a s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom, objavljenimi na spletni strani
www.butanplin.si, ter prevzemam vse pravice in odgovornosti, ki izhajajo iz Splošnih pogojev.
• S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/-a, da nezaščitena elektronska pošta ni varen medij.
• Soglašam, da mi izdajatelj e-računa pošilja račune za moje obveznosti samo v elektronski obliki na elektronski naslov, naveden v tej
vlogi.
• S podpisom te vloge jamim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov. Hkrati jamim, da bom izdajatelju redno
sporočal/-a morebitne spremembe podatkov, navedene v vlogi.
Pomembna obvestila:
• Vloga za izdajo e-računa bo obdelava najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema pravilno izpolnjene vloge.
• Spremembo vašega e-naslova, kamor bi želeli po novem prejemati e-račun, lahko kadarkoli sporočite prek Vloge za spremembo
e-naslova, ki se nahaja na www.butanplin.si.
• Spremembo načina pošiljanja računov lahko kadarkoli spremenite prek Vloge za spremembo naslova za pošiljanje računov, ki se
nahaja na www.butanplin.si.
• Za preklic prejemanja računov v elektronski obliki po elektronski pošti izpolnite obrazec Preklic vloge za izdajo e-računa, ki se nahaja
na www.butanplin.si.
Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite Izjavo o varstvu osebnih podatkov. Za vsa vprašanja,
pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na osebnipodatki@butanplin.si.
Družba Butan plin se obvezuje, da bo podatke obdelovala in varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Izpolnjeno vlogo oddajte na sedežu podjetja ali jo pošljite na naslov Butan plin d.d., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana,
po faksu na številko 01 588 98 06 ali na e-naslov eracuni@butanplin.si. Dodatne informacije: brezplačna telefonska
številka 080 1005 ali spletna stran www.butanplin.si. Kontakti za preklic vloge so enaki kot za sprejem vloge.

Kraj

Datum

Podpis prejemnika

Ogrevanje 080 1005 I Števci 080 6005 I Jeklenke (pravne osebe) 080 4005 I Jeklenke (fizične osebe) 080 2005

