POGOJI POSEBNE PONUDBE IZDELKOV LESNE BIOMASE
»PODARIMO KOMPLET 6 KOS LED SIJALK«
1. UVODNA DOLOČILA
Pogoji posebne ponudbe izdelkov lesne biomase »Podarimo komplet led
sijalk« (v nadaljevanju Posebni pogoji) opredeljujejo vsebino in pogoje
za sodelovanje v časovno omejeni posebni ponudbi lesne biomase
ter dopolnjujejo Akcijske pogoje lesne biomase, Splošne pogoje
prodaje izdelkov lesne biomase (v nadaljevanju Splošni pogoji) in Redni
cenik lesne biomase in dodatnih storitev. Sestavni del razmerja med
prodajalcem in kupcem je Akcijski cenik lesne biomase.
V posebni ponudbi lesne biomase (v nadaljevanju posebna ponudba)
lahko sodelujejo novi ali obstoječi gospodinjski in poslovni kupci ter
drugi gospodinjski in poslovni kupci, ki izpolnjujejo pogoje, kot so
določeni v akcijskih pogoji lesne biomase in pripadajočem ceniku
(Akcijske pogoje prodaje lesne biomase z dne 1.10.2019 dopolnjujejo
Splošni pogoji).

2. TRAJANJE POSEBNE PONUDBE
Posebna ponudba traja od vključno 1.10.2019 do vključno 20.10.2019.

3. PREDMET POSEBNE PONUDBE
Kupec, ki bo v času trajanja te posebne ponudbe kupil lesne pelete
kakovostnega razreda A1 (v nadaljevanju lesni peleti), prejme posebno
ugodnost v obliki brezplačnega darila: KOMPLET 6 kos LED SIJALK 10W.

Prodajalec bo ugodnost v obliki darila, navedeno v predhodnem odstavku
te točke Posebnih pogojev, kupcu poslal na svoje stroške, po potrditvi
naročila po pošti na naslov naročnika najkasneje v roku 14 dni.
Kupcu pripada le eno darilo, ne glede na število naročil in/ali količine
naročenih lesnih pelet v obdobju od vključno 1.10.2019 do 20.10.2019.
Darilo v nobenem primeru ni izplačljivo v denarju in ni prenosljivo na
drugo osebo. Darilo ni predmet dohodninskega obračuna.

5. KONČNE DOLOČBE
ECE d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb teh Posebnih 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.
Posebni pogoji stopijo v veljavo z dnem 1.10.2019 in veljajo do roka
trajanja posebne ponudbe oziroma do morebitne objave predčasnega
preklica s strani prodajalca zaradi odprodaje zalog ali do roka
naknadnega podaljšanja akcije. Posebni pogoji bodo v času trajanja
posebne ponudbe na vpogled na sedežu ECE d.o.o. in na spletnem
mestu https://www.ece.si.
ECE d.o.o., 1.10.2019

Cena lesnih peletov je navedena v akcijskem ceniku lesne biomase,
objavljenem na spletnem mestu https://www.ece.si.
Posebna ponudba za preostale izdelke lesne biomase, opredeljene v
prvi točki Splošnih pogojev ne velja.

4. POGOJI POSEBNE PONUDBE
V posebni ponudbi lahko sodeluje in pridobi v njej priznane ugodnosti
vsak kupec (novi, obstoječi ali drugi kupec), ki v času trajanja posebne
ponudbe pravočasno odda naročilo za lesene pelete v skladu s temi
Posebnimi pogoji, Akcijskimi pogoji in Splošnimi pogoji, ki so navedeni
v 1. točki teh pogojev.
Šteje se, da kupec veljavno sodeluje v posebni ponudbi, v kolikor odda
naročilo za predmet posebne ponudbe na zadnji dan trajanja posebne
ponudbe preko spletnega mesta www.ece.si, ali preko brezplačne
telefonske številke klicnega centra 080 22 04 oziroma ga zadnji dan
odda na prodajnem mestu ECE d.o.o. in izpolnjuje pogoje posebne
ponudbe.
Kupec, ki izpolnjuje pogoje iz predhodnega odstavka te točke Posebnih
pogojev pridobi pri naročilu najmanj ene palete lesnih peletov, ki so
predmet te posebne ponudbe, posebno ugodnost v obliki brezplačnega
darila KOMPLET 6 kos LED SIJALK 10W v vrednosti 15 EUR (z DDV).
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