SPLOŠNI POGOJI AKCIJSKE PONUDBE »UGODNEJŠA ELEKTRIKA 18+19!/1«, DRUŽBE ECE, D.O.O.
1. UVODNE DOLOČBE
Splošni pogoji Akcijske ponudbe »Ugodnejša elektrika 18+19!/1« družbe
ECE, d.o.o. (v nadaljevanju Akcijski pogoji) dopolnjujejo Splošne pogoje ECE, d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim kupcem za
vrsto dobave ECE ELEKTRIKA (v nadaljevanju Splošni pogoji) in pripadajoče Akcijske in Posebne pogoje.
V akcijski ponudbi lahko sodelujejo novi ali obstoječi gospodinjski kupci
električne energije.
Novi kupec električne energije je kupec, ki v času trajanja akcijske ponudbe sklene pogodbo o dobavi električne energije za vrsto dobave ECE
ELEKTRIKA (v nadaljevanju pogodba o dobavi) v skladu s Splošnimi pogoji
ECE d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim kupcem za vrsto
dobave ECE ELEKTRIKA in temi Akcijskimi pogoji – Akcijska ponudba Ugodnejša elektrika 18+19!/1, za merilno mesto, katerega prodajalec na
dan sklenitve pogodbe ni ECE d.o.o..

Novemu ali obstoječemu kupcu električne energije, ki sklene pogodbo
za vrsto dobave ECE ELEKTRIKA v skladu s Splošnimi pogoji ECE d.o.o. za
dobavo električne energije gospodinjskim kupcem za vrsto dobave ECE
ELEKTRIKA in temi pogoji, pogodba pa se prične izvajati od 1.10.2018
dalje, pripada tudi ugodnost, in sicer enkratni popust v višini 20,00 EUR
(vrednost z DDV), ki mu ga bo prodajalec obračunal v enkratnem znesku na prvem računu za dobavljeno električno energijo od uveljavitve
pogodbe. Popust v nobenem primeru ni iz-plačljiv v denarju in ni prenosljiv. V primeru spremembe kupca na merilnem mestu, novi kupec
popusta ne more koristiti, niti prejšnji kupec (tisti, ki je pristopil k tej
akciji) pridobljenega popusta ne more prenesti na morebitno novo merilno mesto ali drugega kupca. Novemu ali obstoječemu kupcu električne
energije, katerega pogodba, navedena v tem odstavku pogojev, se prične izvajati pred 1.10.2018, navedena ugodnost ne pripada.
Kupcu pripada popust za vsako merilno mesto, na katerem so izpolnjeni
vsi pogoji, navedeni v 3. točki teh Akcijskih pogojev. Popusti se ne seštevajo in niso prenosljivi.

Obstoječi kupec električne energije, ki ima v času trajanja akcijske ponudbe z ECE, d.o.o. sklenjeno veljavno pogodbo o dobavi električne
energije za vsaj eno merilno mesto, lahko sodeluje v akcijski ponudbi na
način, da s prodajalcem sklene Pogodbo o dobavi električne energije kot
izhaja iz prejšnjega odstavka teh pogojev.

4. DAVKI

Kupec s podpisom pogodbe izjavlja, da je seznanjen z vsebino teh akcijskih pogojev in jih v celoti sprejema.

5. UPORABA OSEBNIH PODATKOV

2. TRAJANJE AKCIJSKE PONUDBE
Akcijska ponudba traja od vključno 5.7.2018 do vključno 30.9.2018. Šteje se, da kupec veljavno pristopi k akcijski ponudbi, če v času trajanja
akcijske ponudbe prodajalcu vrne podpisano pogodbo o dobavi po pošti
na naslov prodajalca ECE, d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje oz. jo
najkasneje zadnji dan trajanja akcijske ponudbe odda na prodajnem
mestu ECE, d.o.o. oz. na spletnem portalu MOJ ECE sprejme ponudbo
ter potrdi, da se strinja s temi Akcijskimi pogoji in splošnimi pogoji in
jih v celoti sprejema.

3. POGOJI AKCIJSKE PONUDBE
V akcijski ponudbi lahko sodeluje vsak obstoječi kupec električne energije, ki v času trajanja akcijske ponudbe hkrati izpolnjuje vse naslednje
pogoje:
• že ima sklenjeno pogodbo za dobavo električne energije za vsaj eno
merilno mesto;
• ne sodeluje v akcijski ponudbi »Podarjamo kilovatne ure« družbe ECE,
d.o.o.;
• nima neporavnanih zapadlih obveznosti do prodajalca;
• pravočasno (2. točka pogojev) vrne prodajalcu podpisano pogodbo za
vrsto dobave ECE ELEKTRIKA - Akcijska ponudba Ugodnejša elektrika
18+19!/1.

DDV je obračunan v skladu s 36. členom ZDDV-1. Popust oz. ugodnost iz
3. točke teh pogojev ni predmet dohodninskega obračuna.
Prodajalec bo osebne podatke kupcev uporabljal za namene izvedbe te
Akcijske ponudbe. Obdelovanje in hranjenje osebnih podatkov poteka v
skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.
6. KONČNE DOLOČBE
ECE d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb teh Akcijskih pogojev.
Vse pritožbe in reklamacije rešuje ECE, d.o.o.. Pritožbe in reklamacije
lahko kupci pošljejo na naslov ECE, d.o.o.. V primeru utemeljenih pritožb se prodajalec zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem
času in o tem obvestil kupca.
Ti Akcijski pogoji pričnejo veljati in se uporabljati od 5.7.2018 dalje.
ECE, energetska družba, d.o.o.

V akcijski ponudbi lahko sodeluje vsak novi kupec električne energije,
ki v času trajanja akcijske ponudbe sklene pogodbo o dobavi kot izhaja
iz 1. točke teh pogojev.
Novim in obstoječim kupcem električne energije, ki izpolnjuje pogoje iz
te točke pogojev, bo prodajalec obračunal dobavo električne energije v
skladu s pogodbo, pripadajočimi pogoji in temi akcijskimi pogoji.

Družba ECE, energetska družba, d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje, je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Celju. Osnovni kapital družbe:
3.436.767,65 EUR; matična številka: 6064892000; ID št. za DDV: SI55722679; IBAN: SI56 0700 0000 2705 420 pri Gorenjski banki; BIC koda: GORESI2X.

