
AKCIJSKI POGOJI ECE D.O.O. ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA GOSPODINJSKIM KUPCEM  
V PONUDBI »PLIN JESEN 2018« 

1. UVODNE DOLOČBE
Akcijski pogoji ECE d.o.o. za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim 
kupcem v ponudbi »Plin jesen 2018« družbe ECE d.o.o. (v nadaljevanju 
Akcijski pogoji) dopolnjujejo Splošne pogoje ECE d.o.o. za dobavo ze-
meljskega plina gospodinjskim kupcem (v nadaljevanju Splošni pogoji). 

V akcijski ponudbi zemeljskega plina ECE d.o.o. »Plin jesen 2018« lahko 
sodelujejo novi kupci zemeljskega plina. 

Novi kupec zemeljskega plina je kupec, ki v času trajanja akcijske po-
nudbe sklene pogodbo o dobavi zemeljskega plina za merilno mesto, 
katerega dobavitelj na dan sklenitve pogodbe ni ECE d.o.o. 

2. TRAJANJE AKCIJSKE PONUDBE
Akcijska ponudba traja od vključno 10.9.2018 do vključno 05.10.2018. 
Šteje se, da kupec zemeljskega plina veljavno sodeluje v akcijski po-
nudbi, v kolikor vrne podpisan izvod pogodbe o dobavi zemeljskega pli-
na po pošti prodajalcu na zadnji dan trajanja akcijske ponudbe oz. ga 
najkasneje zadnji dan odda na prodajnem mestu ECE d.o.o. in s tem 
izpolnjuje pogoje akcijske ponudbe. 

3. POGOJI AKCIJSKE PONUDBE
V akcijski ponudbi lahko sodeluje vsak novi kupec zemeljskega plina, ki 
v času trajanja akcijske ponudbe sklene Pogodbo za dobavo zemeljske-
ga plina za vsaj eno dodatno odjemno mesto, katerega dobavitelj na 
dan sklenitve pogodbe ni ECE d.o.o.

Novim kupcem zemeljskega plina, ki izpolnjuje pogoje iz te točke pogo-
jev, bo prodajalec obračunal dobavo plina v skladu z veljavnim Rednim 
cenikom za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim kupcem ter temi 
Akcijskimi pogoji. 

V preostalem delu ostanejo Splošni pogoji ECE d.o.o. za dobavo ze-
meljskega plina gospodinjskim kupcem nespremenjeni.

4. UGODNOSTI
Novim kupcem, ki bodo izpolnjevali pogoje teh Akcijskih pogojev, bo 
prodajalec pri prvem mesečnem računu za merilno mesto, za katerega 
bo sklenjena pogodba o dobavi zemeljskega plina v skladu s temi po-
goji, priznal 100% popust za dobavljeni zemeljski plin. Popust bo obra-
čunal od neto cene za dobavljeni zemeljski plin, ne pa tudi od cene za 
uporabo omrežja, takse, trošarine, DDV in morebitnih drugih zakonsko 
določenih dajatev, na katere prodajalec nima vpliva. 

Popust ni prenosljiv na drugo osebo ali drugo merilno mesto in ni izpla-
čljiv v gotovini.

5. UPORABA OSEBNIH PODATKOV
Prodajalec bo osebne podatke kupcev zbiral, obdeloval in uporabljal 
v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov za namen izvedbe te 
storitve. 

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 
udeleženci pošljejo na naslov ECE d.o.o. V primeru utemeljenih pritožb 
se ponudnik zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in 
o tem obvestil udeleženca. 

Ti Akcijski pogoji pričnejo veljati in se uporabljajo od 10. 9. 2018 dalje. 
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