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1. UVODNE DOLOČBE

Akcijski pogoji ponudbe izdelkov lesne biomase »podarimo KWH« (v nada-
ljevanju Akcijski pogoji)  opredeljujejo vsebino in pogoje za sodelovanje v 
časovno omejeni akcijski ponudbi lesne biomase ter  dopolnjujejo Splošne 
pogoje prodaje izdelkov lesne biomase (v nadaljevanju Splošni pogoji), Redni 
cenik lesne biomase in dodatnih storitev. Sestavni del razmerja med proda-
jalcem in kupcem je Akcijski cenik lesne biomase.

Akcijska cena za lesne pelete pripada vsakemu kupcu, kolikor kupec izpol-
njuje  spodaj naveden pogoj:
• v času trajanja akcijske ponudbe odda veljavno naročilo za lesne pelete.

Akcijska cena za lesne pelete in darilo KWH pripada obstoječemu kupcu ele-
ktrične energije, kolikor kupec izpolnjuje vse spodaj navedene pogoje:
• v času trajanja akcijske ponudbe odda veljavno naročilo za lesne pelete, 
• ima v času oddaje naročila sklenjeno veljavno pogodbo za dobavo elek-

trične energije in

Akcijska cena za lesne pelete in darilo KWH pripada novemu kupcu električ-
ne energije, kolikor kupec izpolnjuje vse spodaj navedene pogoje:
• v času trajanja akcijske ponudbe odda veljavno naročilo za lesne pelete, 
• v času oddaje naročila sklene veljavno pogodbo za dobavo električne 

energije in

S pristopom k akcijski ponudbi kupec izjavlja, da je seznanjen z vsebino teh 
akcijskih pogojev in jih v celoti sprejema. 

2. TRAJANJE AKCIJSKE PONUDBE

Akcijska ponudba traja od vključno 26.1.2021 do vključno 20.2.2021 oziroma 
do odprodaje zalog, kar bo prodajalec objavil na spletnem mestu https://
www.ece.si. 

3. PREDMET AKCIJSKE PONUDBE

Predmet akcijske ponudbe so lesni peleti slovenskega porekla (v nadaljeva-
nju lesni peleti), cena lesne biomase je navedena v akcijskem ceniku lesne 
biomase, objavljenem na spletnem mestu https://www.ece.si.

4. POGOJI AKCIJSKE PONUDBE

Kupci, ki želijo sodelovati v akcijski ponudbi, morajo poleg izpolnjevanja  
pogojev iz 1. točke teh pogojev, oddati veljavno naročilo prek spletnega 
mesta www.ece.si, ali preko brezplačne številke klicnega centra 080 22 04, 
ali  preko reklamnega obrazca ali preko spletne aplikacije Moj ece, ali preko 
aplikacije ECE mobil ali v informacijskih pisarnah ECE v Celju, Kranju, Kr-
škem, Slovenj Gradcu, Žirovnici in Velenju ter izpolnjevati preostale pogoje 
akcijske ponudbe.

Šteje se, da kupec veljavno sodeluje v akcijski ponudbi, v kolikor odda naro-
čilo za predmet akcijske ponudbe na zadnji dan trajanja akcijske ponudbe in 
s plačilom naročilo tudi potrdi v roku navedenim  v ponudbi.

Za posamezno naročilo, kupcu pripada le eno darilo, kar pomeni, da lahko 
kupec darilo uveljavlja le pri prvem nakupu ne glede na količino lesnih pelet.

Prodajalec bo kupcu, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega in četrtega odstavka 
prve točke in te točke pogojev, po opravljeni dostavi lesnih peletov podaril: 
ob naročilu 1 palete lesnih peletov 50 kWh ali ob hkratnem naročilu  2 ali več 
palet 150 kWh. Nakupi se ne seštevajo.

Prodajalec bo darilo v obliki podarjenih KWH obračunal kot popust na prvem 
izdanem računu za dobavljeno električno energijo po opravljeni dostavi le-
snih peletov. Popust se bo obračunal na sledeči način: 
• v primeru dvotarifnega načina obračuna (VT, MT), se popust porazdeli med 

visoko (VT) in nizko (MT) postavko, in sicer v razmerju 50 % na visoki (VT) 
postavki in 50 % na nizki (MT) postavki),

• v primeru enotarifnega načina obračuna (ET), se popust obračuna v raz-
merju 100 % na enotni (ET) postavki.

Prodajalec bo darilo obračunal kupcu v obliki  popusta v vrednosti, izraču-
nane na podlagi zmnožka pripadajočih količin kWh in cene za dobavljeno 
električno energijo za postavko VT (višja tarifa), MT (nižja tarifa) v primeru 
dvotarifnega načina obračuna, ali ET (enotna tarifa) v primeru enotarifnega 
načina obračuna. Cene, ki so podlaga za obračun, so navedene v veljavni 
pogodbi o dobavi električne energije za posamezno vrsto dobave, sklenje-

ni med kupcem in prodajalcem, pripadajočih Cenikih in Splošnih pogojih. 
Popust se obračuna od neto cene za dobavljeno električno energijo, ne pa 
tudi od cene za uporabo omrežja, takse, trošarine, DDV in morebitnih drugih 
zakonsko določenih dajatev, na katere prodajalec nima vpliva. Prodajalec bo 
znesek popusta obračunal kupcu v enem delu na prvem mesečnem računu za 
dobavljeno električno energijo po opravljeni dostavi lesnih peletov.

Kupci, ki v obdobju trajanja te akcijske ponudbe, veljavno pristopijo k Akcij-
ski ponudbi in naročijo lesne pelete vendar s prodajalcem nimajo sklenjene 
veljavne pogodbe o dobavi električne energije (v nadaljevanju: novi kupec), 
lahko sklenejo pogodbo o dobavi električne energije na način, da oddajo 
povpraševanje preko elektronske pošte prodaja@ece.si ali preko spletnega 
obrazca »Zamenjaj dobavitelja«, na spletni strani ECE d.o.o. (https://www.
ece.si/dom/elektrika/zamenjaj-dobavitelja/). Novi kupec je upravičen do 
darila, ki se bo obračunal kot popust v kolikor bo pogodba o dobavi električne 
energije veljavno sklenjena in se bo izvajala. V tem primeru se bo popust 
obračunal pri prvem izdanem računu za dobavo električne energije v skladu 
s sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije, na sledeč način: 
• v primeru dvotarifnega načina obračuna (VT, MT), se popust porazdeli med 

visoko (VT) in nizko (MT) postavko, in sicer v razmerju 50 % na visoki (VT) 
postavki in 50 % na nizki (MT) postavki), 

• v primeru enotarifnega načina obračuna (ET), se popust obračuna v raz-
merju 100 % na enotni (ET) postavki.

V kolikor zamenjava dobavitelja električne energije za novega kupca dejan-
sko ni uspešno izvedena v korist prodajalca, kupec ni upravičen do popusta 
in mu ga prodajalec ne bo obračunal.

Kupcu popust ne pripada v primeru, da od naročila, ki ga je predhodno po-
trdil s plačilom odstopi ali v primeru, da kupec odstopi od pogodbe o dobavi 
električne energije predno je dostava blaga uspešno opravljena. V primeru, 
da je prodajalec kupcu popust že obračunal, kupec pa blaga ne sprejme ali 
kasneje dostavljeno blago vrne prodajalcu iz kakršnihkoli razlogov, je kupec 
dolžan prodajalcu plačati škodo, ki se izračuna v vrednosti obračunanega 
popusta.

Popust v nobenem primeru ni izplačljiv v denarju in ni prenosljiv. V primeru 
spremembe kupca na merilnem mestu, nov kupec popusta ne more koristiti, 
niti prejšnji kupec (tisti, ki je pristopil k tej akciji) pridobljenega popusta ne 
more prenesti na morebitno novo merilno mesto ali drugega kupca. Popusti 
se ne seštevajo in niso prenosljivi.

5. 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 
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. 

Akcijski pogoji stopijo v veljavo z dnem 26.1.2021 in veljajo do roka trajanja 
akcijske ponudbe oziroma do odprodaje zalog. Akcijski pogoji bodo v času 
trajanja akcijske ponudbe na vpogled na sedežu ECE d.o.o. in na spletnem 
mestu https://www.ece.si. 
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