IZJAVA O SODELOVANJU V AKCIJSKI PONUDBI
»PODARJAMO 500 KILOVATNIH UR« DRUŽBE ECE, D.O.O.
PODATKI O KUPCU
Ime in priimek:
Naslov:
Številka in naziv pošte:
Številka merilnega mesta:

IZJAVA KUPCA:
S podpisom te izjave potrjujem, da sem imetnik odjemnega mesta za dobavo električne energije. V celoti sem seznanjen in soglašam s priloženimi Pogoji akcijske ponudbe »Podarjamo 500 kilovatnih ur« družbe ECE, d.o.o. (v nadaljevanju Akcijski pogoji),
ki opredeljujejo vsebino ter pogoje za sodelovanje obstoječih kupcev v akciji.
S podpisom te izjave izrecno soglašam s pristopom k Akcijskim pogojem in k prevzemu vseh pravic in obveznosti, ki izvirajo iz
Akcijskih pogojev za sodelovanje v akciji. S podpisom izjavljam, da bom najkasneje, do vključno 31. januarja 2018 prodajalcu
bodisi na njegov sedež, bodisi v katero koli njegovo organizacijsko enoto dostavil originalno podpisano to Izjavo, oziroma bom le
to podal v elektronski obliki na elektronskem portalu prodajalca. Izjavljam, da imam s prodajalcem že sklenjeno Pogodbo o dobavi
električne energije (v nadaljevanju Pogodba) za vsaj eno merilno mesto, kot izhaja iz akcijske ponudbe in se strinjam, da so ti
Akcijski pogoji sestavni del pogodbenega razmerja.
Prav tako izrecno soglašam, da podpis te Izjave šteje kot priloga in učinkuje kot veljavna sprememba k Pogodbi na način, da bo
prodajalec kupcem, ki bodo izpolnjevali pogoje za pristop k tem Akcijskim pogojem, obračunal popust na računu za dobavljeno
električno energijo v skladu z Akcijskimi pogoji.
Če je kupec imetnik dveh ali več merilnih mest, bo prodajalec kupcu obračunal popust na vseh merilnih mestih, kjer so izpolnjeni
pogoji za pristop k Akcijskim pogojem. V primeru predčasne razveze/odpovedi pogodbe, pred iztekom obdobja, v katerem se popust obračuna, prodajalec kupcu preostalega, 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.
Seznanjen sem, da mi lahko prodajalec iz utemeljenih razlogov zavrne pravico do sodelovanja v tej Akciji, v kolikor ne izpolnjujem pogojev, navedenih v Akcijskih pogojih za dobavo. V primeru, ko prodajalec kupcu zavrne pravico do sodelovanja, ima pravico kupcu zaračunati vse stroške, ki jih je imel s priznavanjem z akcijo pridobljenih ugodnosti, ter kupcu zaračunati že priznane
ugodnosti.

Datum in kraj:
Podpis kupca:

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.

