Št. vloge:
Prejeto dne:
Obdelal:
(Izpolni DOMPLAN d.d.)

VLOGA ZA PRIPRAVO POGODBE ZA DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA
OMREŽJA IN DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA
·
·
·
·

pogodba o oskrbi z zemeljskim plinom za obstoječega končnega odjemalca
pogodba o oskrbi z zemeljskim plinom za novega končnega odjemalca
aneks k pogodbi o oskrbi z zemeljskim plinom (samo pri spremembi pogodbenih določil)
podaljšanje pogodbe o oskrbi z zemeljskim plinom

Podatki o končnem odjemalcu
Ime in priimek/naziv pravne osebe: ________________________________________________
naslov/sedež: _________________________________, št. pošte in kraj: _________________
matična številka podjetja/EMŠO: _____________, ID za DDV/davčna številka: ______________
ime in priimek ter funkcija zakonitega zastopnika pravne osebe:__________________________
ime in priimek kontaktne osebe za operativne zadeve in sporočanje stanj merilne naprave:
_______________telefon/GSM št.: _________________ e-pošta:______________@_________
Podatki o odjemnem mestu
Naslov: _____________________________ Poštna številka in kraj: ______________________
·
za večstanovanjsko stavbo: stanovanje št.: _____________, nadstropje: ___________
·
za poslovno stavbo: št. poslovnega prostora _______________________
Največja distribucijska zmogljivost v Sm3/h:__________________________________________
Pogodbena distribucijska zmogljivost v Sm3/dan: ______________________________________
(samo pri letnem odjemu 100.001 Sm in več na posameznem odjemnem mestu)
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Predvidena letna količina v Sm3/leto: _______________________________________________
Datum začetka _______________________ in datum konca oskrbe ______________________
Želene posebnosti izven določil splošnih pogojev za dobavo in odjem plina, morebitne dodatne
storitve: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Podatki o dobavitelju plina
Naziv dobavitelja plina: Domplan d.d., naslov/sedež: Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj
matična številka: 5015375, ID za DDV: SI66384010
zakoniti zastopnik: Vera Zevnik, direktorica
Namen uporabe zemeljskega plina in nazivna moč plinskih trošil
Izpolni obstoječi končni odjemalec: Izpolni Domplan d.d.:

·
·
·
·

za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode kW
za ogrevanje kW
za pripravo sanitarne tople vode kW
za ostalo (navesti): __________________________ kW

·
·
·
·

za kuhanje kW
za tehnologijo kW
za tehnologijo in ogrevanje kW
za hlajenje kW

Novi končni odjemalec vpiše samo št. soglasja k priključitvi:
__________________________________
Kraj in datum:
Podpis končnega odjemalca

(žig pravne ter ime in priimek in podpis odgovorne osebe) :

__________________________________
____________________________________
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