
COMTRON d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor 

Telefon: 02 300 35 00 , ID za DDV Comtron: SI11931477 

Podpora: 02 300 35 85  podpora@tronpos.si 

 

COMTRON d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor 

Telefon: 02 300 35 00 , ID za DDV Comtron: SI11931477 

Podpora: 02 300 35 85  podpora@tronpos.si 

 

 

Vloga za prijavo elektronskega računa in odjavo papirnatega računa 
V družbi Comtron v prihajajočem letu prehajamo na elektronske račune, ker želimo, da so naše storitve še hitrejše 

in učinkovitejše ter s tem znatno zmanjšati porabo papirja in tako bolj skrbno ravnati z okoljem. V kolikor želite 

prejemati elektronski račun oz. želite še naprej prejemati račun v papirnati obliki, izpolnite spodnjo vlogo. 

 
Naziv podjetja: ______________________________________________________________________________ 

Elektronski naslov: ___________________________________________________________________________ 

 

Pošta: _______________  Kraj: ________________ 

 

Elektronski račun želim prejemati na: 

 Elektronski naslov: ____________________________________________________________________ 

 Ne želim prejemati elektronskega računa (2,05€ + ddv) 

 

*Osnova za prejemanje elektronskega računa je odprt elektronski naslov in uporaba le-tega. 

 

Izjava: 

S podpisom potrjujem, da sem seznanjem s Splošnimi pogoji za poslovanje z elektronskim računom in soglašam, 

da mi izdajatelj elektronskega računa pošilja račune samo v elektronski obliki na elektronski naslov naveden v tej 

prilogi. S podpisom te vloge se strinjam z odjavo papirnatih računov, oziroma bom za papirnati račun poravnal 

mesečno obveznost 2,05€ + ddv. Obvezujem se, da bom vsako spremembo podatkov sporočal družbi Comtron 

d.o.o. 

 

Hkrati soglašam, da bom po prijavi na elektronski račun še naprej plačeval svoje obveznosti do družbe COMTRON 

d.o.o. oz. uredil vse potrebne spremembe. 

 

 

 

 

Kraj in datum: _______________________________________ Podpis plačnika: __________________________ 

Vaša telefonska številka na kateri ste dosegljivi v primeru nejasnosti: ____________________________________ 

 

 

 

 

Izpolnjeno vlogo lahko oddate na družbi COMTRON d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor, ali jo pošljete: 

 elektronsko pošto tronpos@comtron.si; 

 po pošti na naslov COMTRON d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor. 

 

Družba COMTRON d.o.o., bo vlogo za elektronski račun rešil najkasneje v roku osmih (8) delovnih dneh od 

prejema pravilno izpolnjene vloge. 

 

 

 

 

 

 

 

 


