POGOJI »BONUS SAMOOSKRBA 20!«
Pogoji »Bonus Samooskrba 20!« dopolnjujejo Splošne pogoje akcijske ponudbe »Samooskrba« družbe ECE d. o. o..

1. NAGRADA
Nagrada za ugotovljeno presežno količino oddane delovne električne energije nad prevzeto količino delovne električne energije ob koncu obračunskega obdobja, to je konec koledarskega leta (na dan 31.12.), glede na razred ugotovljene presežne količine znaša:
Presežna količina v kWh

Bonus (vrednost z DDV)

Razred 1

od 500 do 999

največ 20,00 €

Razred 2

1.000 in več

največ 40,00 €

Natančnejši pogoji za koriščenje nagrade izhajajo iz nadaljevanja teh pogojev.

2. OBVESTILO O NAGRADI
Prodajalec bo kupca, ki izpolnjuje pogoje iz 1. točke teh pogojev, o prejemu in višini nagrade za preteklo obračunsko obdobje pisno obvestil do 31. januarja
naslednjega koledarskega leta, ki sledi obračunskemu obdobju. Kupec je dolžan po prejetju pisnega obvestila s strani prodajalca, najkasneje do 15. februarja
istega koledarskega leta prodajalca pisno obvestiti o načinu koriščenja prejete nagrade. V kolikor kupec prodajalca ne obvesti o načinu koriščenja nagrade,
mu bo prodajalec izročil nagrado v obliki poslanega bona za nakup izdelkov v spletni trgovini ECE.

3. KORIŠČENJE NAGRADE
Kupec, ki izpolnjuje pogoje iz 1. točke teh pogojev, lahko nagrado izkoristi na dva načina, in sicer:
• v obliki bona na nakup izdelkov v spletni trgovini ECE v višini 20,00 EUR oz. 40,00 EUR kot to določa 1. točka teh pogojev ali
• v obliki bonusa za dobavljeno električno energijo na drugem merilnem mestu, čigar kupec in plačnik je prejemnik nagrade, največ v višini 20,00 EUR oz.
40,00 EUR, kot to določa 1. točka teh pogojev.
Kupec lahko izkoristi nagrado v obliki bona v vrednosti 20,00 EUR (vrednost z DDV) oz. v obliki bona v vrednosti 40,00 EUR (vrednost z DDV) za nakup izdelkov
v spletni trgovini ECE (https://shop.ece.si). Bon se obračuna kot popust pri enkratnem nakupu izdelkov iz spletne trgovine. Vrednost enkratnega nakupa izdelkov iz spletne trgovine mora biti enaka ali večja od vrednosti bona (vrednost z DDV). Za koriščenje bona kupec prejme aktivacijsko kodo, ki jo vpiše v zato
predvideni prostor ob zaključku nakupa v spletni trgovini. Prodajalec bo kodo za koriščenje popusta aktiviral v roku treh delovnih dni po prejemu podpisane
pristopne izjave k koriščenju bonusa za nakup izdelkov v spletni trgovini s strani kupca. Bon je enkraten. Kupec ga lahko koristi ob enkratnem nakupu v spletni
trgovini. V primeru nakupa izdelkov z načinom plačila na obroke, je bon mogoče unovčiti od dne izvajanja pogodbe o dobavi električne energije dalje (to je
od dne, ko bo prodajalec kupcu dobavljal električno energijo, dalje) skladno z določili Splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine ECE d. o. o., »ECE shop«.
Bon je prenosljiv na tretjo osebo. Rok, do katerega lahko kupec uveljavlja bon za nakup v spletni trgovini, je do 31.12. tekočega koledarskega leta, v katerem
je prejel bon. Po poteku prej navedenega roka bon zapade in ga ni več mogoče unovčiti. Bon ni izplačljiv v denarju.
Kupec lahko izkoristi nagrado v obliki bonusa za dobavljeno električno energijo v višini seštevka količin porabljene električne energije v preteklem obračunskem obdobju (obdobje zadnjih 12 mesecev) pomnožene s pogodbeno veljavno ceno na dan obračuna (31.12.), vendar največ 20,00 EUR (vrednost z DDV)
oz. največ 40,00 EUR (vrednost z DDV), na drugem merilnem mestu, čigar kupec in plačnik je, kot to izhaja iz 1. točke teh pogojev. Kupec lahko izkoristi
celoten bonus le na enem merilnem mestu. Prodajalec bo obračunal znesek bonusa kupcu proporcionalno v desetih enakih zaporednih mesečnih zneskih na
mesečnih računih za dobavljeno električno energijo. Prvi popust bo prodajalec kupcu obračunal na računu za dobavljeno električne energije pri prvem naslednjem mesečnem obračunu po mesecu prejema pisne pristopne izjave kupca h koriščenju bonusa za dobavljeno električno energijo oz. za novega kupca po
zamenjavi dobavitelja. Višina mesečnega bonusa za dobavljeno električno energijo (vrednost z DDV) na izbranem merilnem mestu ne sme presegati vrednosti
dobavljene električne energije v posameznem mesecu obračuna, brez upoštevanja cene za uporabo omrežja, trošarine, DDV in morebitnih drugih zakonsko
določenih dajatev, na katere prodajalec nima vpliva. Kolikor višina mesečnega bonusa presega vrednost dobavljene električne energije v posameznem mesecu
obračuna, tako izračunane razlike ni mogoče koristiti in zapade, prav tako je ni mogoče prenašati v naslednji/e mesec/e.
V primeru predčasne razveze/odpovedi pogodbe, pred iztekom 10-mesečnega obdobja, v katerem se obračunava bonus, prodajalec kupcu preostalih, neobračunanih mesečnih zneskov bonusa ne bo obračunal, prav tako ga ni mogoče unovčiti in zapade. Bonus v nobenem primeru ni izplačljiv v denarju in ni prenosljiv
na drugo merilno mesto. Bonus ni predmet dohodninskega obračuna.

4. KONČNE DOLOČBE
Ti pogoji pričnejo veljajo od 18.12.2019 dalje do preklica. Prodajalec bo kupce o preklicu akcije pravočasno (vsaj 5 dni prej) obvestil na prodajnih mestih in
spletnem mestu. Prodajalec bo o vsaki spremembi teh pogojev kupce obvestil en mesec pred uveljavitvijo spremembe z objavo obvestila na spletnem mestu
prodajalca www.ece.si in njegovih prodajnih mestih. Če se kupec ne strinja s spremembami teh pogojev, lahko odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom v roku
enega meseca od začetka veljave spremenjenih pogojev.
V Celju, 18.1.2022
ECE d. o. o.
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