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POGOJI AKCIJSKE PONUDBE  
ZAČUTI ENERGIJO NARAVE V SVOJEM DOMU 
 
1. AKCIJSKA PONUDBA 

 
Akcijska ponudba »Začuti energijo narave v svojem domu« poteka v parkirnih hišah Trdinova, 
Šentpeter, Meksiko in Kapitelj v Ljubljani. Uporabniki navedenih parkirnih hiš pridobijo parkirno 
kartico, s katero uveljavljajo ugodnosti po teh pogojih. Akcijska ponudba je namenjena novim 
kupcem električne energije in/ali zemeljskega plina pri ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje 
(v nadaljevanju ECE). 
 
2. DEFINICIJA NOVEGA KUPCA 

 
Novi kupec je gospodinjski odjemalec električne energije in/ali zemeljskega plina, ki sklene pogodbo 
o dobavi električne energije in/ali zemeljskega plina za vsaj eno novo merilno mesto, katerega 
dobavitelj pred sklenitvijo pogodbe ni bil prodajalec ECE. 
 
3. BONUS 20 EUR 

 
Novemu kupcu s parkirno kartico, ki jo pridobi v parkirnih hišah, ob sklenitvi pogodbe o dobavi 
električne energije (ne glede na vrsto dobave) in/ali zemeljskega plina pripada enkratni bonus v 
višini 20 EUR (vključno z DDV) za eno novo merilno mesto.  
 
Bonus bo ECE obračunal v enkratnem znesku na prvem računu.  
 
Prenos bonusa na drugo osebo ali merilno mesto, za katero kupec že ima pogodbo z ECE d.o.o., ni 
mogoč, prav tako ni mogoče izplačilo bonusa v gotovini. 
 
4. ODSTOP OD POGODBE 

 
V primeru prekinitve pogodbe o dobavi prej kot eno leto od začetka dobave je kupec v skladu s 
splošnimi pogoji dolžan vrniti pridobljene ugodnosti oz. bonus, pridobljen na osnovi te pogodbe. 
 
5. VELJAVNOST UGODNOSTI 

 
Ugodnosti iz teh pogojev se izključujejo z drugimi akcijskimi pogoji in individualnimi ponudbami. 
 
Ugodnosti za nove kupce veljajo od 1. 1. 2016 in se uporabljajo do 31. 12. 2016 oziroma do preklica, 
o čemer bo ECE kupce obvestil na www.ece.si. 
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