
 
 

 

 

 
Izberite eno možnost: 
 

Sprememba  

Ukinitev  
 

 

*Vaše ime in priimek/naziv: 

 

*Naslov (ulica, hišna št., sedež) 

 

*Pošta /Kraj / Država 

 

*Številka vašega TRR 

 

*Naziv banke: 

 

*Naslov vaše elektronske pošte: 

 

 

 

Št. transakcijskega  računa ENOS OTE

 

Ulica in hišna številka / sedež 

 

Pošta / Kraj / Država 

 

*Vrsta računa 

 
*Kraj podpisa soglasja:  

 

 

 

 

OPOMBA: Vaše pravice v zvezi z zgornjim soglasjem so 

www.enosote.si 

S podpisom tega obrazca se strinjate da vam
in ne več v papirni obliki in (B) izdajatelj e računov se zavezuje, da bo z vse podatke na tem obrazcu varoval kot zaupne podatke v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Izdajatelj e računov lahko te podatke posreduj
računa in banki izdajatelja e-računa iz naslova izvrševanja e
Prosimo, izpolnite polja, označena z *. 

SOGLASJE za pošiljanje e-računa 

 
 
 

  Referenčna številka soglasja (določi ENOS
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Številka transakcijskega računa (19 znakov) 

 

  

 

ENOS OTE S I 5 6 0 7 0 0 0 0 0 0 2
 

Cesta železarjev 8 

4270 / Jesenice / Slovenija 

X Periodična 

(mesečno) 
 

 

*Datum:  

*Podpis:  

Vaše pravice v zvezi z zgornjim soglasjem so navedene v splošnih pogojih za e-račune, ki jih lahko dobite na spletni strani: 

odpisom tega obrazca se strinjate da vam ENOS OTE, d.o.o.,  posreduje redne mesečne račune za stroške ogrevanja
izdajatelj e računov se zavezuje, da bo z vse podatke na tem obrazcu varoval kot zaupne podatke v skladu s 

predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Izdajatelj e računov lahko te podatke posreduje le prejemniku e računa, banki prejemnika e
računa iz naslova izvrševanja e-računov in skladno z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo. 

Št.: OB.E-RAC-1 

Izdaja št.: 1 

i ENOS OTE) 
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 Enkratna 

račune, ki jih lahko dobite na spletni strani: 

,  posreduje redne mesečne račune za stroške ogrevanja v elektronski obliki 
izdajatelj e računov se zavezuje, da bo z vse podatke na tem obrazcu varoval kot zaupne podatke v skladu s 

e le prejemniku e računa, banki prejemnika e-
računov in skladno z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo. 


