
EURONOVA d.o.o. T: 01 561 32 95 
Brnčičeva ulica 13  M: 041 749 399 
1231 Ljubljana – Črnuče          E: info@euronova.si 

TRR SI56 0510 0800 0056 834, ABANKA d.d., Matična št.: 5786690, Št. reg.: 2001/18448 pri okrožnem sodišču v Ljubljani, 

Ust. Kapital: 53.763,00€, Davčna št: SI95415459 

 

VLOGA ZA ODOBRITEV LIMITA IN PLAČILNEGA ROKA 
 
(naziv podjetja) 
 
 
(naslov) 
 
 
(davčna številka)                    (matična številka) 
 
 
(številka transakcijskega računa)                            (odprt pri banki) 
 
 
(zakoniti zastopnik) 
 

V podjetju Euronova d.o.o., v poslovalnici (ustrezno obkroži, možnih več opcij): 
1. Brnčičeva ulica 13, 1000 Ljubljana 
2. Tržaška cesta 65, 2000 Maribor 
3. Teharska cesta 4a, 3000 Celje 
4. Ulica Mirka Vadnova 7, 4000 Kranj 
5. Industrijska cesta 50, 5000 Nova Gorica 
6. Ulica 15.maja 16a, 6000 Koper 
7. Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto 
8. Markišavska ulica 3, 9000 Murska Sobota 

 
bi želeli kupovati opremo iz vašega prodajnega asortimana z odloženim plačilom. 

- Vaš predlog limita: ________________________ € 
- Vaš predlog odloga: _______________________ dni. 

 
Izjavljamo, da bomo za zavarovanje plačil (obkroži): 
1) podpisali Pogodbo o prodaji gostinske opreme (pripravi jo podjetje Euronova d.o.o.), in vključuje: 

a) 3 bianco avalirane menice 
b) 2 izvoda podpisane Menične izjave 
c) 2 izvoda podpisanih Pooblastil banki za izpolnitev in vnovčitev menic 
d) s strani banke ožigosan bančni Karton deponiranih podpisov 

2) priskrbeli bančno garancijo v vrednosti limita 
3) ne želimo zavarovati odloženega plačila 

 
S  podpisom te vloge soglašam, da mi izdajatelj e-računov, podjetje Euronova doo, posreduje račune v 
elektronski obliki na elektronski naslov: 
___________________________________________________________________________ 
Hkrati soglašam, da se mi z dnem oddaje te vloge, preneha pošiljati  račune v klasični obliki. 

 

 

(podpis zakonitega zastopnika)                                                                                                                            (kraj in datum) 
 

(POD ČRTO IZPOLNI EURONOVA d.o.o.) 
Mnenje vodje poslovalnice, na katero so vloga nanaša: ________________________________________________________ 
Vloga:      a) odobrena                                                                                           b) zavrnjena:  

o odobren limit ____________________________ EUR  odobren odlog _________________ dni                                            
 
Komisija za odobritev: 
 
(predsednik)                                                                      (član)                                                                          (član) 
 
(podpis)                                                                             (podpis)                                                                      (podpis) 
(vloga obravnavana dne):  


