SOGLASJE ZA PREJEMANJE E-RAČUNA V SPLETNO BANKO /
SOGLASJE ZA PREJEMANJE RAČUNA NA ELEKTRONSKI NASLOV
1. KUPEC (podpisnik pogodbe in plačnik finančnih obveznosti po pogodbi):

*obvezni podatki

Ime in priimek / naziv podjetja*:
Ulica in hišna številka*:
Poštna številka in kraj*:
Davčna številka*:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
Številka kupca:
Številka merilnega mesta:
Elektrika

Zemeljski plin

IZBERITE NAČIN PREJEMANJA RAČUNA
NAMENJENO UPORABNIKOM SPLETNE BANKE, KI OMOGOČA PREJEMANJE E-RAČUNOV
USTREZNO OZNAČI

2.1. SOGLASJE ZA PREJEMANJE
E-RAČUNA V SPLETNO BANKO

Vzpostavitev

Sprememba

Ukinitev

PODATKI O PLAČNIKU FINANČNIH OBVEZNOSTI
Št. osebnega računa:

SI56

BIC koda (za račune iz tujine):

Kraj in datum:

OBVEZNO

Naziv banke:
Podpis kupca / plačnika obveznosti:

IN/ALI

2.2. SOGLASJE ZA PREJEMANJE RAČUNA V
ELEKTRONSKI OBLIKI NA ELEKTRONSKI NASLOV

USTREZNO OZNAČI

Vzpostavitev

Sprememba

Ukinitev

Kraj in datum:

Podpis kupca:

OBVEZNO

Elektronski naslov za pošiljanje e-računov:

SOGLASJE ZA OBVEŠČANJE
Želimo, da ste seznanjeni z našo aktualno ponudbo. Ker želimo zagotoviti najvišjo raven varovanja vaših osebnih podatkov, ki nam jih zaupate v obdelavo, vas prosimo
za podajo soglasja o obveščanju. Soglasje podate tako, da s klikom v okvirček pred besedilom vnesete kljukico ali znak »X«. S tem soglašate, da ECE d.o.o. lahko
obdeluje navedene osebne podatke v tem dokumentu (ime in priimek, naslov, pošta, kraj, elektronski naslov, telefonska številka), z namenom seznanjanja z izbranimi
ponujenimi vsebinami po navadni in elektronski pošti ter s sporočili SMS.
O katerih vsebinah želite biti obveščeni?
Seznanjanje s splošno ponudbo podjetja ECE d.o.o.
Seznanjanje z osebno prilagojeno ponudbo ECE d.o.o.
Seznanjanje s ponudbo spletne trgovine podjetja ECE d.o.o.

Datum:

Podpis:

Prosimo, da izpolnjeno in podpisano soglasje pošljete na naslov:
ECE d.o.o, Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje, na e-naslov prodaja@ece.si oziroma pa faksu na številko 03 62 09 559.

OBVEZNO

Izbrani nabor vsebin za obveščanje lahko kadarkoli spremenite v portalu Moj ECE tako, da kliknete na kvadratek pred vsebino in vnesete ali pobrišete kljukico.
Obveščanje v celoti prekličete tako, da to sporočite pisno na ECE d.o.o., Vrunčeva 2 a, 3000 Celje, pošljete elektronsko sporočilo na dpo@ece.si ali v portalu Moj ECE
potrdite izbiro PREKLIC/ODJAVA. V kolikor ste soglasje za obdelavo osebnih podatkov že oddali in vsebine soglasja ne želite spreminjati, ponovna oddaja ni potrebna.
S potrditvijo obrazca izjavljate, da so navedeni podatki točni in resnični. ECE d.o.o. ne odgovarja za posledice oddaje neresničnih podatkov.
Več informacij o varovanju vaših osebnih podatkov najdete na naslovu www.ece.si/gdpr/.

POSEBNI POGOJI K SPLOŠNIM POGOJEM ECE D.O.O. ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE GOSPODINJSKIM
KUPCEM ZA POSAMEZNO VRSTO DOBAVE IN DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA GOSPODINJSKIM KUPCEM ZA
KUPCE, KI PREJEMAJO RAČUN IZKLJUČNO V ELEKTRONSKI OBLIKI ALI E-RAČUN
1. UVODNE DOLOČBE
Posebni pogoji k Splošnim pogojem ECE d.o.o. za dobavo električne energije za
posamezno vrsto dobave in dobavo zemeljskega plina gospodinjskim kupcem za
kupce, ki plačujejo preko direktne obremenitve SEPA ter prejemajo račun izključno v elektronski obliki ali e-račun (v nadaljevanju Posebni pogoji) dopolnjujejo
pogodbeno razmerje med prodajalcem in gospodinjskim kupcem in so sestavni del
Splošnih pogojev ECE d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim kupcem
za posamezno vrsto dobave ter Splošnih pogojev ECE d.o.o. za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim kupcem (Splošni pogoji) in pogodbe o dobavi električne
energije ter pogodbe o dobavi zemeljskega plina (v nadaljevanju pogodba). S
sklenitvijo oz. podpisom pogodbe in/ali pristopne izjave in/ali soglasja, kupec
izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Posebni pogoji so objavljeni na prodajalčevem spletnem naslovu www.ece.si in njegovih prodajnih mestih.
2. POGOJI PREJEMANJE RAČUNA V ELEKTRONSKI OBLIKI ALI E-RAČUNA
2.1. Kupec/plačnik finančnih obveznosti se je na osnovi sklenjene Pogodbe o dobavi električne energije/zemeljskega plina, pripadajočih Splošnih pogojev ter te
pristopne izjave/soglasja odločil za plačevanje preko e-računa. S podpisom izjave/soglasja kupec/plačnik finančnih obveznosti pooblašča prodajalca, da banki,
ki jo je kupec/plačnik finančnih obveznosti navedel v izjavi/soglasju, posreduje
podatke za plačilo računa/ov v ustrezni predpisani obliki, ki jih bo kupec/plačnik finančnih obveznosti prejel tudi na e-naslov, naveden v tej izjavi/soglasju.
Kupec/plačnik finančnih obveznosti se s podpisom pristopne izjave za prehod na
plačevanje obveznosti preko e-računa zavezuje, da bo imel na dan, ko v plačilo
zapade prodajalčev posamezni račun, na transakcijskem računu dovolj sredstev
za plačilo slednjega. Kupec/plačnik finančnih obveznosti se zavezuje vse spremembe podatkov prodajalcu sporočiti v roku 8 dni od nastale spremembe v skladu
s Splošnimi pogoji. V primeru, da kupec/plačnik finančnih obveznosti ne izpolnjuje pogojev, navedenih v tej točki, prodajalec lahko ukine način posredovanja
podatkov preko e-računa že prvi naslednji mesec po ugotovljeni kršitvi.
2.2. Kupec se je na osnovi sklenjene Pogodbe, Splošnih in Posebnih pogojev ter
s podpisom pristopne izjave/soglasja odločil za prejemanje računov izključno v
elektronski obliki na elektronski naslov (e-pošta), ki ga je navedel v pristopni
izjavi/soglasju oz. sklenjeni pogodbi. Prodajalec mu bo račune in vso dokumentacijo, ki se nanaša na pogodbeno razmerje, pošiljal izključno na e-naslov, ki je
naveden pristopni izjavi/soglasju. Kupec s podpisom te izjave/soglasja izrecno
izjavlja, da se strinja, da mu prodajalec za vsa merilna mesta za dobavo električne energije in/ali zemeljskega plina, za katera mu prodajalec že izdaja skupni
račun, vključno z merilnim mestom, navedenim v tem soglasju, pošilja račun/e
izključno v e-obliki. Podpisana pristopna izjava/soglasje za prehod na prejemanje
računa izključno v elektronski obliki zavezuje kupca, da bo v primeru kakršnihkoli
težav s komunikacijo po e-pošti, prodajalcu do 10. dne v mesecu sporočil, da
računa/e za porabo v preteklem koledarskem mesecu ni prejel, sicer se šteje,

da je račun/e prejel. V primeru, da kupec ne izpolnjuje pogojev, navedenih v tej
točki, mu lahko prodajalec že v prvem naslednjem računu ukine pravice in ugodnosti, ki izhajajo iz pristopa k navedenemu načinu plačevanja. Ukinitev pravic in
ugodnosti lahko pomeni spremembo cene v skladu z objavljenim cenikom. Kupec,
ki se mu na osnovi pogodbenega razmerja električna energija dobavlja tudi pod
temi Posebnimi pogoji, je lahko upravičen do nižjega računa za električno energijo kot v primeru, da bi račune prejemal v klasični, fizični obliki, na svoj fizični
naslov, v skladu s Cenikom dodatnih storitev prodajalca in pogoji prodajalca, ki
so objavljeni na spletnem naslovu. Kupec lahko pravilnost obračuna preveri na
prejetem računu pri navedbi vrste dobave, ki vsebuje oznako »E«. Sprememba
cene se kupcu upošteva na prvem računu po tem, ko prodajalec izvede prehod na
pošiljanje računov izključno v elektronski obliki na kupčev e-poštni naslov. Posamezne ugodnosti, ki izhajajo iz teh Posebnih pogojev, ne izključujejo koriščenja
morebitnih ostalih ugodnosti, ki jih kupcu nudi prodajalec, razen če ni s pogodbo,
posameznimi Posebnimi, Akcijskimi ali Splošnimi pogoji drugače določeno.
3. SPREMEMBE POSEBNIH POGOJEV
Prodajalec bo o vsaki spremembi Posebnih pogojev kupca ustrezno obvestil en
mesec pred uveljavitvijo spremembe. Če se kupec ne strinja s spremembami Posebnih pogojev, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogodbe o dobavi, lahko odstopi
od pogodbe s pisnim obvestilom v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih Posebnih pogojev, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila
pogodbene kazni. V kolikor prodajalec ne prejme pisnega obvestila o odstopu v
navedenem roku, se šteje, da se kupec s spremembami strinja. V kolikor kupec
ne zamenja prodajalca v roku 21 dni od dneva prodajalčevega prejema odstopne
izjave in izteka roka za odpoved pogodbe, mu obstoječi prodajalec do formalne zamenjave prodajalca dobavlja električno energijo/zemeljski plin na podlagi
spremenjenih Posebnih pogojev.
4. KONČNE DOLOČBE
Ti Posebni pogoji pričnejo veljati in se uporabljati od dne 22. 7. 2020.
ECE d.o.o.

Družba ECE d.o.o. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Celju pod št.: Srg 2011/36741 in Srg 2015/37235. Osnovni kapital družbe: 3.436.767,65 EUR;
matična številka: 6064892000; ID št. za DDV: SI55722679; IBAN: SI56 0700 0000 2705 420 pri Gorenjski banki; BIC koda: GORESI2X.

