POGOJI AKCIJSKE PONUDBE »PODARJAMO 500 KILOVATNIH UR«, DRUŽBE ECE, D.O.O.
1. UVODNE DOLOČBE
Pogoji Akcijske ponudbe »Podarjamo 500 kilovatnih ur« družbe ECE, d.o.o.
(v nadaljevanju Akcijski pogoji) dopolnjujejo Splošne pogoje ECE, d.o.o. za
vse vrste dobav električne gospodinjskim kupcem v okviru naslednjih vrst
dobav: Plačaj manj 17, Prihranim, Prihranim TČ, Zakleni cene 17!, Zakleni
cene 17! TČ (v nadaljevanju Splošni pogoji) in pripadajočimi Akcijskimi in
Posebnimi pogoji.
V akcijski ponudbi lahko sodelujejo obstoječi gospodinjski kupci električne
energije. Obstoječi kupec, ki ima v času trajanja Akcijske ponudbe z ECE,
d.o.o. sklenjeno veljavno pogodbo o dobavi električne energije za v tej točki
navedene vrste dobav za vsaj eno odjemno mesto, lahko sodeluje v Akcijski
ponudbi na način, da vrne podpisano pristopno izjavo. S podpisom pristopne
izjave kupec izjavlja, da je seznanjen z vsebino teh Akcijskih pogojev in jih
v celoti sprejema.

2. TRAJANJE AKCIJSKE PONUDBE
Akcijska ponudba traja od vključno 15. decembra 2017 do vključno 31. januarja 2018. Šteje se, da je kupec veljavno pristopil k akcijski ponudbi, če v
času trajanja akcijske ponudbe vrne podpisano pristopno izjavo 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 ji v celoti sprejema.

3. POGOJI AKCIJSKE PONUDBE
V akcijski ponudbi lahko sodeluje vsak obstoječi gospodinjski kupec električne energije - fizična oseba, ki v času trajanja akcijske ponudbe hkrati
izpolnjuje naslednje pogoje:
• že ima sklenjeno pogodbo za dobavo električne energije za navedene vrste dobav v prvi točki teh Akcijskih pogojev za merilno mesto,
• čigar poraba električne energije na v prejšnji alineji navedenem merilnem mestu, pri prodajalcu ECE, d.o.o., obračunana v zadnjih zaporednih
dvanajstih mesečnih računih (šteto na dan pristopa kupca k tej akciji, pri
čemer bo prodajalec kot datum pristopa k akciji upošteval datum, ko bo
prejel podpisano pristopno izjavo kupca) v seštevku presega 7.000 kWh
ter,
• pravočasno (2. točka teh pogojev) vrne prodajalcu podpisano pristopno
izjavo k tej akcijski ponudbi.
Obstoječim kupcem električne energije, ki izpolnjuje pogoje iz te točke, bo
prodajalec odobril popust, in sicer:
• kupcem, ki imajo veljavno pogodbo za dobavo električne energije za vrste
dobave: Plačaj manj 17, Prihranim, Prihranim TČ, Zakleni cene 17!, in
Zakleni cene 17! TČ, bo prodajalec odobril popust v višini 500 kilovatnih
ur (kWh). V primeru dvotarifnega načina obračuna, (VT MT), se popust
razdeli med visoko (VT) in nizko (MT) postavko, proporcionalno v razmerju
obračunanih kilovatnih ur na visoki (VT) postavki in nizki (MT) postavki,
na mesečnem računu za dobavljeno električno energijo, na katerem bo
prodajalec kupcu obračunal prvo polovico popusta. Prodajalec bo kupcu
obračunal drugi del popusta (50 %) upoštevaje proporcionalno razmerje
obračunanih kilovatnih ur, kot ga je upošteval pri prvem obračunu popusta. V primeru enotarifnega načina obračuna (ET) pa se popust obračuna v
celoti na enotni postavki (ET).

V primeru predčasne razveze/odpovedi pogodbe, pred iztekom obdobja, v
katerem se popust obračuna, prodajalec kupcu drugega dela, še neobračunanega zneska popusta ne bo obračunal in ga kupec ne more več unovčiti.
Kupcu popust ne pripada tudi v primeru, da pred iztekom obdobja, v katerem
se popust obračuna, pri prodajalcu zamenja vrsto dobave. Popust v nobenem
primeru ni izplačljiv v denarju in ni prenosljiv. V primeru spremembe kupca
na merilnem mestu, nov 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.
Kupcu pripada popust za vsako merilno mesto, na katerem so izpolnjeni vsi
pogoji, navedeni v prvem odstavku 3. točke teh Akcijskih pogojev. Popusti se
ne seštevajo in niso prenosljivi.

4. NAGRADA
Obstoječi gospodinjski kupec električne energije, ki izpolnjuje pogoje iz
druge točke pogojev, prejme bon v vrednosti 20,00 EUR za nakup izdelkov v
spletni trgovini ECE (https://trgovina.ece.si). Tudi v kolikor je gospodinjski
kupec imetnik več različnih merilnih mest, kjer je prodajalec ECE d.o.o.,
je upravičen le do enega bona višini 20,00 EUR (vrednost z DDV) oz. 16,39
EUR (vrednost brez DDV). Bon se obračuna kot popust pri enkratnem nakupu
izdelkov v vrednosti 100,00 EUR ali več iz spletne trgovine. Vrednost bona
že vključuje DDV. Za koriščenja bona kupec prejeme aktivacijsko kodo, ki
jo vpiše v zato predviden prostor ob zaključku nakupa v spletni trgovini.
Prodajalec bo kodo za koriščenje popusta aktiviral v roku dvajsetih dni po
prejemu podpisane pogodbe oziroma podpisane pristopne izjave s strani kupca. O kodi bo kupec obveščen s strani prodajalca pisno, ko mu bo le ta poslal
pogodbo v primerih sklenitve pogodbe na daljavo oz. mu bo izročena ob
podpisu pogodbe na prodajnem mestu prodajalca. Bon je enkraten. Lahko
se koristi ob enkratnem nakupu v spletni trgovini. V primeru nakupa izdelkov z načinom plačila na obroke, je bon mogoče unovčiti od dne izvajanja
pogodbe o dobavi električne energije dalje (to je od dne, ko bo prodajalec
kupcu dobavljal električno energijo dalje) skladno z določili Splošnih pogojev
poslovanja spletne trgovine ECE d.o.o. »prijazna energija, prijazne cene«.
Aktivacijska koda je vezana na številko, pod katero prodajalec vodi kupca v
svoji bazi. Bon ni prenosljiv na tretjo osebo. Rok, do katerega lahko kupec
uveljavlja bon za nakup v spletni trgovini, je 31. marec 2018. Po poteku prej
navedenega roka bon zapade in ga ni več mogoče unovčiti. Bon ni izplačljiv
v denarju.

5. DAVKI
DDV je obračunan v skladu s 36. členom ZDDV-1. Bon ni predmet dohodninskega obračuna.

6. ODGOVORNOST
Prodajalec ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagradne igre ali koriščenja nagrade.

7. UPORABA OSEBNIH PODATKOV
Prodajalec bo osebne podatke kupcev uporabljal za namene izvedbe te Akcijske ponudbe. Obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov
poteka v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Prodajalec bo popust obračunal kupcu v obliki dobropisa v vrednosti, izračunane na podlagi zmnožka pripadajoče količine kilovatnih ur, upoštevaje vrsto
dobave, kot izhaja iz predhodnega odstavka te točke pogojev in cene za dobavljeno električno energijo za postavko VT (višja tarifa), MT (nižja tarifa),
v primeru dvotarifnega načina obračuna, ali ET (enotna tarifa) v primeru
enotarifnega načina obračuna. Cene, ki so podlaga za obračun, so navedene
v veljavni pogodbi o dobavi električne energije za posamezno vrsto dobave,
sklenjeni med kupcem s prodajalcem, pripadajočih Cenikih in Splošnih pogojih. Popust se obračuna od neto cene za dobavljeno električno energijo,
ne pa tudi od cene za uporabo omrežja, takse, trošarine, DDV in morebitnih
drugih zakonsko določenih dajatev, na katere prodajalec nima vpliva.

8. KONČNE DOLOČBE

Prodajalec bo znesek popusta obračunal kupcu v dveh enakih delih na dveh
mesečnih računih za dobavljeno električno energijo. Prvi del popusta bo prodajalec kupcu obračunal na računu za dobavljeno električno energijo prvi
naslednji mesec po mesecu pristopa kupca k akcijski ponudbi, drugi del popusta pa bo prodajalec kupcu obračunal na računu za dobavljeno električno
energijo za mesec november 2018.

Ti Akcijski pogoji pričnejo veljati in se uporabljati od 15. decembra 2017 dalje.

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.
V preostalem delu ostanejo Splošni pogoji vrst dobav, s pripadajočimi Akcijskimi in Posebnimi pogoji, na podlagi katerih ima kupec s prodajalcem
sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije, nespremenjeni.
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