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POGOJI AKCIJE »ZAMENJAMO VAŠO STARO ŽARNICO«

1. UVODNE DOLOČBE

Pogoji akcije »Zamenjamo vašo staro žarnico« dopolnjujejo Splošne pogoje ECE d.o.o. za dobavo električne energije vsem 
gospodinjskim kupcem za posamezno vrsto dobave. 

Namen akcije je promocija varčevanja z električno energijo s pomočjo varčnejših LED sijalk. 

2. TRAJANJE AKCIJE 

Akcija bo potekala od 1. 9. 2022 do vključno 31. 12. 2022. 

3. POGOJI AKCIJE 

V akciji lahko sodeluje vsak obstoječi gospodinjski kupec električne energije, ki ima v času trajanja akcije z ECE d.o.o. sklenjeno 
Pogodbo o dobavi električne energije. Vsak kupec lahko v akciji sodeluje le enkrat v času trajanja akcije, neodvisno od tega koliko 
starih sijalk odda, pri čemer kupec lahko odda 10 starih sijalk (s tehnologijo žarilne nitke ali fluorescenčne) in prejme največ 5 novih 
LED sijalk. Kupcu za dve oddani stari žarnici pripada ena nova LED sijalka. Prinešene sijalke ne smejo biti razbite.

Akcija poteka tako, da se kupec za osebno oddajo starih žarnic in za prevzem novih LED sijalk predhodno, vsaj dva dni prej, najavi 
v eni izmed petih informacijskih pisarn družbe ECE d.o.o. (Celje, Kranj, Krško, Slovenj Gradec, Velenje), in sicer prek elektronske 
pošte prodaja@ece.si. 

Osebni prevzem bo možen v času delovnih ur informacijskih pisarn, ki so objavljene na www.ece.si. Kupec se pri prevzemu LED 
sijalk identificira z osebnim dokumentom, ki je povezan s pogodbo o dobavi električne energije pri ECE d.o.o.

Pogoji so objavljeni na www.ece.si. 

4. UGODNOSTI 

Prodajalec bo v promocijski akciji obstoječemu gospodinjskemu kupcu v zameno za dve (2) stari žarnici podelil eno (1) LED sijalko 
(10 W), kot izhaja iz točke 3. akcijskih pogojev.

5. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Prodajalec bo osebne podatke sodelujočih zbiral, obdeloval in uporabljal izključno za namene te akcije in v skladu s predpisi o 
varovanju osebnih podatkov. Obdelovanje in hranjenje osebnih podatkov bo potekalo le v času trajanja akcije. 

6. DAVKI IN DARILA

LED sijalka(-e) ni(-so) predmet dohodninskega obračuna. 

7. 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 bo o tem obvestil kupca. 

Ti akcijski pogoji pričnejo veljati in se uporabljati od 1. 9. 2022 dalje. 

V Celju, 1. 9. 2022

ECE, energetska družba, d.o.o. 


