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1. UVODNE DOLOČBE

Splošni pogoji Akcijske ponudbe »ECE TOP 20! NOVI« družbe ECE d. o. o. (v nadaljevanju Akcijski pogoji) dopolnjujejo Splošne pogoje ECE d. o. o. za dobavo 
električne energije gospodinjskim kupcem za vrsto dobave ECE ELEKTRIKA (v nadaljevanju Splošni pogoji) in pripadajoče Akcijske in Posebne pogoje. 

V akcijski ponudbi lahko sodelujejo novi gospodinjski kupci električne energije. 

Novi kupec električne energije je kupec, ki v času trajanja akcijske ponudbe sklene pogodbo o dobavi električne energije za vrsto dobave ECE ELEKTRIKA (v 
nadaljevanju pogodba o dobavi) v skladu s Splošnimi pogoji ECE d. o. o. za dobavo električne energije gospodinjskim kupcem za vrsto dobave ECE ELEKTRIKA 
in temi Akcijskimi pogoji – Akcijska ponudba »ECE TOP 20! NOVI«, za merilno mesto, katerega prodajalec na dan sklenitve pogodbe ni ECE d. o. o., in v času 
trajanja akcijske ponudbe veljavno pristopi k prejemanju računa v elektronski obliki ali prejemanje e-računa ter hkrati plačevanju preko direktne obreme-
nitve SEPA.

Kupec s podpisom pogodbe izjavlja, da je seznanjen z vsebino teh akcijskih pogojev in jih v celoti sprejema. 

2. TRAJANJE AKCIJSKE PONUDBE

Akcijska ponudba traja od vključno 11. 2. 2020 do 10. 3. 2020 z možnostjo podaljšanja. 

Šteje se, da nov kupec veljavno pristopi k akcijski ponudbi, če v času trajanja akcijske ponudbe prodajalcu vrne podpisano pogodbo o dobavi ter soglasje 
za prejemanje računa izključno v elektronski obliki ali prejemanje e-računa ter soglasje za plačevanje preko direktne obremenitve SEPA po pošti na naslov 
prodajalca ECE d. o. o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje ali po e-pošti na naslov prodaja@ece.si, oziroma jih najkasneje zadnji dan trajanja akcijske ponudbe 
odda na prodajnem mestu ECE d. o. o.. 

3. POGOJI AKCIJSKE PONUDBE

V akcijski ponudbi lahko sodeluje novi kupec električne energije, ki v času trajanja akcijske ponudbe hkrati izpolnjuje vse naslednje pogoje:
• sklene pogodbo o dobavi električne energije, kot izhaja iz 1. točke teh pogojev;
• podpisano pogodbo iz predhodne alineje tega odstavka te točke pravočasno vrne prodajalcu v skladu z 2. točko teh pogojev;
• pravočasno vrne prodajalcu podpisano Soglasje za prejemanje računa izključno v elektronski obliki ali prejemanje e-računa v skladu z 2. točko teh pogojev;
• pravočasno vrne prodajalcu podpisano Soglasje za plačevanje preko direktne obremenitve SEPA v skladu z 2. točko teh pogojev;
• nima neporavnanih zapadlih obveznosti do prodajalca iz katerega koli naslova.

S podpisom Soglasja za prejemanje računa izključno v elektronski obliki ali prejemanje e-računa za eno merilno mesto, kupec izjavlja, da bo prejemal račun 
zgolj v e-obliki tudi za morebitna druga merilna mesta, za katera ima z dobaviteljem sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije, in mu prodajalec 
izstavlja skupni račun v skladu s Posebnimi pogoji ECE, d. o. o., za izdajo skupnega računa za dobavo energentov, blaga in storitev. S podpisom Soglasja za 
plačevanje preko direktne obremenitve SEPA za eno merilno mesto, kupec izjavlja, da bo plačeval obveznosti preko direktne obremenitve SEPA tudi za mo-
rebitna druga merilna mesta, za katera ima z dobaviteljem sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije in mu prodajalec izstavlja skupni račun v skladu 
s Posebnimi pogoji ECE, d. o. o., za izdajo skupnega računa za dobavo energentov, blaga in storitev, razen v kolikor kupec pisno izjavi, da želi račune za 
posamezno merilno mesto plačevati na drug način in ne preko direktne obremenitve SEPA.

4. UGODNOSTI

Novim kupcem električne energije, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke pogojev, bo prodajalec obračunal dobavo električne energije po fiksni, nespremenjeni 
ceni električne energije za obdobje enega leta od pričetka izvajanja pogodbe v skladu z Akcijskim cenikom, ki je objavljen na spletni strani prodajalca  
www.ece.si, pogodbo, pripadajočimi pogoji in temi Akcijskimi pogoji. Po izteku enega leta od pričetka izvajanja pogodbe se električna energija zaračunava 
po ceniku za vrsto dobave ECE ELEKTRIKA. 

Novi kupec mora pogoje iz 3. točke teh Akcijskih pogojev izpolnjevati celotno obdobje, ko mu bo prodajalec električno energijo obračunal po akcijski ceni. 
V primeru, da kupec v prej navedenem obdobju ne bo izpolnjeval katerega koli od pogojev iz 3. točke teh Akcijskih pogojev, mu bo prodajalec prenehal 
obračunavati to akcijsko ceno od dne, ko ne bo izpolnjeval pogojev. V tem primeru bo prodajalec kupcu obračunal električno energijo v skladu s cenikom 
ECE ELEKTRIKA.

5. UPORABA OSEBNIH PODATKOV 

Prodajalec bo osebne podatke kupcev uporabljal za namene izvedbe te Akcijske ponudbe. Obdelovanje in hranjenje osebnih podatkov potekata v skladu s 
predpisi o varovanju osebnih podatkov. 

6. KONČNE DOLOČBE

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 proda-
jalec zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in da bo o tem obvestil kupca. 

Ti Akcijski pogoji pričnejo veljati in se uporabljati od 11. 2. 2020 dalje. 

V Celju, 11. 2. 2020

ECE d. o. o.

SPLOŠNI POGOJI AKCIJSKE PONUDBE »ECE TOP 20! NOVI«, DRUŽBE ECE D. O. O.


