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POGOJI AKCIJSKE PONUDBE  
»Z AMZS DO UGODNEJŠE SONČNE ELEKTRARNE ECE« 
 
1. UVODNE DOLOČBE 
 
Akcijski pogoji ponudbe »Z AMZS do ugodnejše sončne elektrarne ECE« (v nadaljevanju Akcijski pogoji) opredeljujejo vsebino 
in pogoje za sodelovanje v časovno omejeni akcijski ponudbi za popust pri nakupu sončne elektrarne ter so v skladu s 
pogodbenimi pogoji o prodaji sončne elektrarne. Akcijski pogoji so objavljeni na prodajalčevi spletni strani, www.ece.si, in pri 
izdajatelju potrdila, v poslovnih enotah AMZS d.d. in na spletni strani www.amzs.si.  
 
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 1. 1. 2021 do vključno 31. 12. 2021 oziroma do morebitnega predčasnega preklica, kar bo 
ECE objavil na spletnem mestu www.ece.si. Možnost unovčenja popusta je do 31. 3. 2022. 
 
Šteje se, da kupec veljavno sodeluje v akcijski ponudbi, v kolikor prodajalcu pošlje pisno naročilo za predmet akcijske ponudbe 
na zadnji dan trajanja akcijske ponudbe po pošti na naslov prodajalca ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje oz. jo 
najkasneje zadnji dan trajanja akcijske ponudbe odda na prodajnem mestu ECE d.o.o. 
 

3. POGOJI AKCIJSKE PONUDBE 
 
V akcijski ponudbi lahko sodeluje vsak kupec, ki v času trajanja akcijske ponudbe hkrati izpolnjuje vse naslednje pogoje: 
• je član AMZS, s plačano članarino za leto 2021, 
• je prodajalcu predložil potrdilo o članstvu in plačani članarini za leto 2021, 
• izpolnjuje pogoje, kot jih določajo splošni pogoji prodaje za sončen elektrarne, 
• ima stalno ali začasno prebivališče na lokaciji, kjer bo postavljena sončna elektrarna, 
• s prodajalcem sklene veljavno kupoprodajno pogodbo na ključ za nakup sončne elektrarne do vključno 31. 3. 2022. 
 

4. UGODNOSTI 
 
Prodajalec bo vsem kupcem, ki bodo izpolnjevali pogoje iz teh Akcijskih pogojev, ob nakupu sončne elektrarne na ključ priznal 
popust v višini 200,00 EUR (z vključenim DDV). 
 
Popusti se ne seštevajo. Popust je mogoče koristiti v enkratnem znesku in ni prenosljiv. Popust ni izplačljiv v denarju. Po izteku 
roka za koriščenje popust zapade in ga ni mogoče vnovčiti. 
 

5. UPORABA OSEBNIH PODATKOV 
 
Prodajalec bo osebne podatke kupcev uporabljal za namene izvedbe te Akcijske ponudbe. Obdelovanje in hranjenje osebnih podatkov 
poteka 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 prodajalec zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil kupca.  
 
Ti Akcijski pogoji pričnejo veljati in se uporabljati od 1. 1. 2021 dalje.  
 
V Celju, 23. 12. 2020 
 
ECE, energetska družba, d.o.o. 

http://www.amzs.si/

