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1. UVODNE DOLOČBE

Splošni pogoji Akcijske ponudbe »PRVI MESEC BREZPLAČNA ELEKTRIKA/2021«, 
družbe ECE d. o. o. (v nadaljevanju Akcijski pogoji) dopolnjujejo Splošne 
pogoje ECE d. o. o. za dobavo električne energije gospodinjskim kupcem za 
vse vrste dobav, razen za vrsto dobave Samooskrba (v nadaljevanju Splošni 
pogoji) in pripadajoče Akcijske in Posebne pogoje. 

V akcijski ponudbi lahko sodelujejo novi gospodinjski kupci električne 
energije. Nov kupec električne energije je kupec, ki v času trajanja akcijske 
ponudbe sklene pogodbo o dobavi električne energije za katerokoli vrsto 
dobave v ponudbi ECE, razen za vrsto dobave Samooskrba (v nadaljevanju 
pogodba o dobavi) in temi Akcijskimi pogoji – Akcijska ponudba »PRVI MESEC 
BREZPLAČNA ELEKTRIKA/2021«, za merilno mesto, katerega prodajalec na 
dan sklenitve pogodbe ni ECE d. o. o.. V akcijski ponudbi ne sodelujejo 
novi kupci električne energije, ki v času trajanja akcijske ponudbe sklenejo 
pogodbo o dobavi preko posredovanja zunanjih zastopnikov ECE d. o. o..

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 15. 9. 2021 do 21. 9. 2021. Šteje se, 
da nov kupec električne energije veljavno sodeluje v akcijski ponudbi, v 
kolikor vrne podpisan izvod pogodbe o dobavi prodajalcu najkasneje 
zadnji dan trajanja akcijske ponudbe oz. ga najkasneje zadnji dan odda na 
prodajnem mestu ECE d. o. o. in s tem izpolnjuje pogoje akcijske ponudbe. 
Akcijska ponudba velja za prvih 500 novih kupcev, ki veljavno pristopijo k 
akciji. Prodajalec bo ob izpolnitvi pristopa navedenega števila kupcev o tem 
obvestil kupce na svojem spletnem mestu. 

Šteje se, da nov kupec veljavno pristopi k akcijski ponudbi, če v času trajanja 
akcijske ponudbe prodajalcu vrne podpisano pogodbo o dobavi na naslov 
prodajalca ECE d. o. o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje ali po e-pošti na 
naslov prodaja@ece.si, oziroma jo najkasneje zadnji dan trajanja akcijske 
ponudbe odda na prodajnem mestu ECE d. o. o.. 

3. POGOJI AKCIJSKE PONUDBE

V akcijski ponudbi lahko sodeluje nov 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;
• nima neporavnanih zapadlih obveznosti do prodajalca iz katerega koli 

naslova.

4. UGODNOSTI

Vsem novim kupcem električne energije, ki bodo v času trajanja veljavno 
pristopili k tej akcijski ponudbi, bo prodajalec pri prvem mesečnem računu 
za dobavljeno električno energijo priznal enkratni popust v višini obračunane 
električne energije (VT, MT oz. ET). Popust ne vključuje fiksnega dela- 
pavšalnega stroška ter postavk, ki se lahko obračunajo v skladu s Cenikom 
dodatnih storitev, stroška za uporabo omrežja, prispevkov in drugih zakonsko 
določenih dajatev ter DDV. Popust je navzgor zamejen do 350 kWh električne 
energije mesečno. V kolikor kupec v mesecu ne bo porabil celotnega popusta 
za obračunano električno energijo, le ta zapade in ga ni več mogoče vnovčiti. 
Popust ni prenosljiv na tretjo osebo, prav tako ga ni možno zamenjati ali 
zahtevati izplačila njegove protivrednosti v denarju. 

Če prodajalec novemu kupcu izstavlja en mesečni skupni račun za električno 
energijo in zemeljski plin ali en mesečni račun za dve ali več merilnih mest 
za električno energijo, se navedeni enkratni popust nanaša in obračuna le na 
del računa, to je za tisto merilno mesto, za katerega je kupec sodeloval in 
pridobil ugodnosti iz te akcijske ponudbe. 

Vrednost popusta ne presega 42,00 EUR z DDV. Pri vrednostih do vrednosti 
42,00 EUR z DDV se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost bona pa se 
tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

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 spremembe 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 da 
bo o tem obvestil kupca. 

Ti Akcijski pogoji pričnejo veljati in se uporabljati od 15. 9. 2021 dalje. 

V Celju 15. 9. 2021

ECE d. o. o.

SPLOŠNI POGOJI AKCIJSKE PONUDBE »PRVI MESEC BREZPLAČNA ELEKTRIKA/2021«,  
DRUŽBE ECE D. O. O.


