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AKCIJSKI POGOJI ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA IN PRAVILNIK NAGRADNEGA 
ŽREBANJA V PONUDBI »NAREDITE SI ZIMO UGODNEJŠO!« DRUŽBE ECE D.O.O.

1. UVODNE DOLOČBE

Akcijski pogoji za dobavo zemeljskega plina in pravilnik nagradnega žreba-
nja v ponudbi »Naredite si zimo ugodnejšo!« gospodinjskim kupcem Družbe 
ECE d.o.o. (v nadaljevanju Akcijski pogoji) dopolnjujejo Splošne pogoje ECE 
d.o.o. za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim kupcem (v nadaljevanju 
Splošni pogoji). 

V akcijski ponudbi zemeljskega plina ECE d.o.o. lahko sodelujejo novi ali 
obstoječi gospodinjski kupci zemeljskega plina. 

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

Obstoječi kupec, ki ima v času trajanja akcijske ponudbe z ECE d.o.o. skle-
njeno veljavno pogodbo o dobavi zemeljskega plina za vsaj eno odjemno me-
sto, lahko sodeluje v akcijski ponudbi na način, da podpiše pristopno izjavo. 
S podpisom pristopne izjave kupec izjavlja, da je seznanjen z vsebino teh 
akcijskih pogojev in jih v celoti sprejema. 

Za namen teh Akcijskih pogojev je prodajalec enak organizatorju nagra-
dne igre. Organizator nagradne igre »Naredite si zimo ugodnejšo!« je ECE, 
energetska družba, d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje, matična številka 
6064892000, ID številka za DDV SI55722679, vpisana v sodnem registru Okro-
žnega sodišča v Celju (v nadaljevanju organizator).

Namen nagradne igre je promocija organizatorja.

2. TRAJANJE AKCIJSKE PONUDBE

Akcijska ponudba traja od vključno 17. oktobra 2017 do vključno 15. novem-
bra 2017. Šteje se, da kupec zemeljskega plina veljavno sodeluje v akcijski 
ponudbi, v kolikor vrne podpisano pristopno izjavo oziroma podpisan izvod 
pogodbe o dobavi zemeljskega plina po pošti prodajalcu na zadnji dan traja-
nja akcijske ponudbe oz. ga najkasneje zadnji dan odda na prodajnem mestu 
ECE d.o.o. in s tem izpolnjuje pogoje akcijske ponudbe. Akcija velja za prvih 
1000 obstoječih ali novih kupcev, ki veljavno pristopijo k akciji.

3. POGOJI AKCIJSKE PONUDBE

V akcijski ponudbi lahko sodeluje vsak obstoječi ali novi kupec zemeljskega 
plina, ki v času trajanja akcijske ponudbe:
• že ima sklenjeno Pogodbo o dobavi zemeljskega plina za vsaj eno odjemno 

mesto ter vrne prodajalcu podpisano pristopno izjavo k akcijski ponudbi
• sklene Pogodbo za dobavo zemeljskega plina za vsaj eno dodatno odjemno 

mesto, katerega prodajalec na dan sklenitve pogodbe ni bil ECE d.o.o.

Novim ali obstoječim kupcem zemeljskega plina, ki izpolnjuje pogoje iz te 
točke pogojev, bo prodajalec obračunal dobavo plina v skladu z akcijskim 
cenikom za dobavo zemeljskega plina, ki velja v času akcijske ponudbe ter 
temi akcijskimi pogoji. 

Akcijska cena je zajamčena do 31.12.2018. Akcijski cenik je sestavni del 
pogodbenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

Akcijska cena zemeljskega plina bo obračunana obstoječemu kupcu na raču-
nu za dobavljen zemeljski plin od prvega naslednjega meseca po mesecu pri-
stopa k akciji do 31.12.2018. Novemu kupcu zemeljskega plina pa bo akcijska 
cena zemeljskega plina obračunana od pričetka učinkovanja pogodbe (od 
pričetka dobave), do 31.12.2018. Akcijska cena vključuje ceno za dobavljen 
zemeljski plin, ne pa tudi od cene za uporabo omrežja, takse, trošarine, 
DDV in morebitnih drugih zakonsko določenih dajatev, na katere prodajalec 
nima vpliva.

Pristopna izjava za obstoječe kupce je sestavni del pogodbe o dobavi zemelj-
skega plina v skladu s temi pogoji.

Novi ali obstoječi gospodinjski kupec zemeljskega plina, ki izpolnjuje pogoje 
iz te 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 kup-
ca. 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 izdel-
kov 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.

4. POTEK NAGRADNEGA ŽREBANJA

ECE d.o.o. bo po poteku Akcijske ponudbe med vsemi gospodinjski kupci, 
ki so v času trajanja akcije veljavno pristopili k njej, izžrebal enega gospo-
dinjskega kupca, novega ali obstoječega kupca, ki bo prejel 100% popust 
za dobavljen zemeljski plin za obdobje 6 (šest) mesečne zaporedne dobave 
zemeljskega plina. Popust se obračuna od neto cene za dobavljen zemeljski 
plin, ne pa tudi od cene za uporabo omrežja, takse, trošarine, DDV in more-
bitnih drugih zakonsko določenih dajatev, na katere prodajalec nima vpliva. 

Nagrada je unovčljiva v kolikor je dobitnik kupec zemeljskega plina pri ECE 
d.o.o. ali to postane do 1.12.2017. Obstoječi kupec, ki bo izžreban, bo prejel 
zgoraj navedeni popust za dobavljeni zemeljski plin za obdobje od 1.11.2017 
do 30.4.2018. Nov kupec, ki bo izžreban, bo prejel zgoraj navedeni popust 
za dobavljeni zemeljski plin za obdobje od 1.12.2017 do 31.5.2018. Popust 
bo kupcu obračunan v enkratnem znesku, na podlagi izdanega dobropisa za 
dobavljeni zemeljski plin, po izteku zgoraj navedenega obdobja. Znesek 
dobropisa lahko kupec vnovči za nakup ostalih energentov in storitev pro-
dajalca. Rok, do katerega lahko kupec izkoristi dobropis, je 31.12.2018. Po 
navedenem datumu popust zapade in ga ni več mogoče unovčiti. Nagrada v 
nobenem primeru ni izplačljiva v denarju. 

Izžrebanemu kupcu pripada popust le za eno merilno mesto neodvisno od 
števila aktivnih merilnih mest za dobavo plina, kjer je prodajalec ECE d.o.o., 
v skladu s temi pogoji. Popusti se ne seštevajo in niso prenosljivi.

Nagradno žrebanje bo potekalo v torek, 15.maja 2018 ob 11. uri na sedežu 
ECE d.o.o. Izvedbo nagradnega žrebanja bo nadzorovala komisija v sestavi 
treh predstavnikov ECE d.o.o. O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki 
vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku 
žrebanja ter nagrajencu. Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na 
spletnem mestu https://www.ece.si.  Rezultati nagradnega žrebanja so do-
končni in pritožba nanje ni možna.

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

V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo fizične osebe, gospodinjski kupci, 
imetniki merilnega mesta, ki v času trajanja akcijske ponudbe veljavno 
pristopijo k akciji v skladu s temi pogoji. V nagradnem žrebanju ne smejo 
sodelovati zaposleni v ECE d.o.o. in vse osebe, ki na podlagi kakršnega koli 
razmerja do ECE d.o.o. sodelujejo pri izvedbi tega nagradnega žrebanja.

Nagrajenec bo o prejemu in prevzemu nagrade obveščen po navadni ali elek-
tronski pošti najkasneje v 3 delovnih dneh od datuma žrebanja. 

Če nagrajenec ne posreduje v roku 8 delovnih dni svojih popolnih podatkov 
in davčne številke na sedež organizatorja nagradne igre, oziroma zavrne pre-
vzem nagrade, izgubi pravico do prejetja nagrade, organizator pa je prost 
svojih obveznosti. 

5. DAVKI OD NAGRAD

Nagrajenec dobropisa je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je 
pred prevzemom glavne nagrade dolžan predložiti fotokopijo davčne številke 
in osebne izkaznice. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre.
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Udeleženca, ki bo nagrajen, organizator opozarja, da obstaja možnost, da 
bo, ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejen v 
višji dohodninski razred. 

Bon ni predmet dohodninskega obračuna.

6. ODGOVORNOST 

Organizator oz. prodajalec ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren 
za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagradne igre ali koriščenja nagrade. 

7. UPORABA OSEBNIH PODATKOV 

Organizator nagradne igre oz. prodajalec bo osebne podatke kupca oz. na-
grajenca uporabljal za namene izvedbe te akcijske ponudbe in nagradne 
igre, podeljevanje nagrade v nagradni igri in obveščanje o rezultatu žreba-
nja ter za namene plačila akontacije dohodnine. Obdelovanje in hranjenje 
posredovanih osebnih podatkov poteka v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. 

8. KONČNE DOLOČBE

ECE d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb teh Akcijskih pogojev in Pravil-
nika nagradnega žrebanja. 

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. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo 
in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja. Organizator si pridržuje 
pravico do sprememb pravil v primeru tehničnih ali komercialnih vzrokov. 
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbe in 
reklamacije lahko udeleženci pošljejo na naslov organizatorja nagradne igre. 
V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil 
v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca. O pritožbah bo 
odločala pritožbena komisija, sestavljena iz treh članov, zaposlenih v ECE 
d.o.o.. Pravila nagradne igre stopijo v veljavo s 17. oktobrom 2017. Pravila 
so na vpogled na sedežu organizatorja in na spletnem mestu https://www.
ece.si od 17. oktobra do 15. novembra 2017. 

Ti Akcijski pogoji pričnejo veljati in se uporabljajo od 17. oktobra 2017 dalje. 

ECE, energetska družba, d.o.o.


