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1. UVODNE DOLOČBE

Splošni pogoji Akcijske ponudbe »VKLOPI SI POPUST NA ELEKTRIKO« 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) ter 
pripadajoče Akcijske in Posebne pogoje. 

V akcijski ponudbi lahko sodelujejo obstoječi gospodinjski kupci električne 
energije. Obstoječi kupec, ki ima v času trajanja akcijske ponudbe z ECE, d. 
o. o. sklenjeno veljavno pogodbo o dobavi električne energije za katerokoli 
vrsto dobave za vsaj eno odjemno mesto, lahko sodeluje v akcijski ponudbi 
na način, da izpolni pristopno izjavo za sodelovanje v tej akcijski ponudbi 
na spletnem portalu MOJ ECE (https://moj.ece.si/). S podpisom pristopne 
izjave kupec 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 15. 10. 2021. Akcijska 
ponudba velja za prvih 1000 obstoječih kupcev, ki veljavno pristopijo k 
akciji. Prodajalec bo ob izpolnitvi pristopa navedenega števila kupcev o tem 
obvestil kupce na svojem spletnem mestu. 

3. POGOJI AKCIJSKE PONUDBE

V akcijski ponudbi lahko sodeluje obstoječi kupec električne energije, ki v 
času trajanja akcijske ponudbe hkrati izpolnjuje vse naslednje pogoje:
• preko spletnega portala MOJ ECE na https://moj.ece.si/ odda veljavno 

pristopno izjavo za sodelovanje v tej akcijski ponudbi;
• nima neporavnanih zapadlih obveznosti do prodajalca iz katerega koli na-

slova.

Kupec s podpisom pristopne izjave k tej akcijski ponudbi potrjuje prejem 
pogojev enoletne časovne vezave obstoječe veljavne pogodbe o dobavi 
električne energije. Enoletna časovna vezava traja v obdobju dvanajst 
mesecev od prvega meseca, za katerega kupec prejme popust. Če kupec 
v času trajanja časovne vezave odstopi od pogodbe o dobavi električne 
energije zaradi zamenjave prodajalca, odklopa od distribucijskega omrežja, 
neporavnanih obveznosti, oziroma kadar zaradi slednjih od pogodbe 
odstopi prodajalec, kupec za obdobje, ko električne energije ne bo prevzel 
ni upravičen do popusta, prodajalec pa bo za ta čas kupcu obračunal 
nadomestilo za predčasno prekinitev pogodbenega razmerja v skladu s 
Cenikom dodatnih storitev za vsak mesec, ko električne energije ni prevzel.

4. UGODNOSTI

Vsem obstoječim kupcem električne energije, ki bodo v času trajanja 
akcijske ponudbe veljavno pristopili k tej akcijski ponudbi, bo prodajalec na 
mesečnih računih za dobavljeno električno energijo v obdobju od pristopa k 
akcijski ponudbi do decembra 2021 priznal 10 % popust na višino 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. 

Obstoječim kupcem, ki bodo pristopili k tej akcijski ponudbi do 15. dne v 
mesecu, do izteka akcije, bo prodajalec obračunal prvi popust v skladu s 
temi Akcijskimi pogoji v mesecu, v katerem je kupec pristopil k tej akcijski 
ponudbi do 31.12.2021. Obstoječim kupcem, ki bodo pristopili k tej akcijski 
ponudbi od 16. dne v mesecu dalje, do izteka akcije, bo prodajalec obračunal 
prvi popust v skladu s temi Akcijskimi pogoji v naslednjem mesecu, po 
mesecu, v katerem je kupec pristopil k tej akcijski ponudbi do 31.12.2021. 

Če prodajalec kupcu izstavlja en mesečni skupni račun za električno energijo 
za dve ali več merilnih mest za električno energijo, se navedeni popust 
nanaša in obračuna na vsako posamezno merilno mesto, na katerem je 
obračunana električna energija. 

Protivrednost popusta v nobenem primeru ni izplačljiva v denarju in ni 
prenosljiva. Popust ni predmet dohodninskega obračuna. 

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 »VKLOPI SI POPUST NA ELEKTRIKO«, DRUŽBE ECE D. O. O.


