POGOJI AKCIJSKE PONUDBE »PODARIMO 100 KWH« SPLETNE TRGOVINE ECE D.O.O. »ECE SHOP«
1. UVODNE DOLOČBE
Pogoji Akcijske ponudbe »Podarimo 100 kWh« spletne trgovine ECE
Shop (v nadaljevanju Akcijski pogoji) dopolnjujejo Splošne pogoje
poslovanja Spletne trgovine ECE d.o.o. »ECE Shop«.
V akcijski ponudbi lahko sodelujejo vsi kupci v spletni trgovini ECE
Shop.
2. TRAJANJE AKCIJSKE PONUDBE
Akcijska ponudba traja od vključno 1. oktobra 2020 do vključno 30.
novembra 2020 oziroma do razprodaje zalog izdelkov spletne
trgovine, kar bo označeno na spletni strani https://shop.ece.si/.
3. POGOJI AKCIJSKE PONUDBE
Akcijska ponudba velja za izdelke v kategoriji »Ogrevanje in
hlajenje« v ECE Shopu (https://shop.ece.si/katalog/ogrevanje-inhlajenje/), ki so posebej označeni z značko »Podarimo 100 kWh«.
Kupcu, ki izpolnjuje pogoje iz te točke, se bo popust obračunal v
skladu s temi pogoji.
Kupec izpolnjuje pogoje za akcijsko ponudbo, če v času trajanja
akcijske ponudbe naroči izdelek iz predhodnega odstavka te točke
teh pogojev in ima hkrati sklenjeno veljavno pogodbo za dobavo
električne energije za vsaj eno merilno mesto.
Šteje se, da je kupec veljavno pristopil k Akcijski ponudbi, če je v
času trajanja akcijske ponudbe naročil izdelek preko ECE Shopa iz
prvega odstavka te točke teh pogojev in hkrati v času trajanja
ponudbe, ki jo je prejel preko elektronske pošte oziroma po pošti na
naslov, s plačilom ponudbo potrdil.
V akcijski ponudbi lahko sodelujejo vsi kupci, ki kupujejo v ECE
Shopu. Kupcem, ki imajo sklenjeno veljavno pogodbo za dobavo
električne energije z ECE d.o.o. (v nadaljevanju: obstoječi kupci) in
v obdobju trajanja te akcijske ponudbe, veljavno pristopijo k Akcijski
ponudbi in kupijo izdelek iz Akcijske ponudbe v ECE Shop, ki je
posebej označen z značko »Podarimo 100 kWh«, se bo popust
obračunal na sledeč način:
•
v primeru dvotarifnega načina obračuna, (VT, MT), se
popust porazdeli med visoko (VT) in nizko (MT) postavko, in
sicer v razmerju 50 kWh na visoki (VT) postavki in 50 kWh
na nizki (MT) postavki),
•
v primeru enotarifnega načina obračuna, (ET), se popust
obračuna v razmerju 100 kWh na enotni (ET) postavki.
Kupci, ki kupujejo v ECE Shopu in nimajo sklenjene veljavne pogodbe
o dobavi električne energije (v nadaljevanju: novi kupci) in želijo
sodelovati v Akcijski ponudbi lahko sklenejo pogodbo o dobavi
električne energije na način, da oddajo povpraševanje preko
elektronske pošte shop@ece.si ali preko spletnega obrazca
»Zamenjaj
dobavitelja«,
na
spletni strani
ECE d.o.o.
(https://www.ece.si/dom/elektrika/zamenjaj-dobavitelja/) in v
obdobju trajanja te akcijske ponudbe, veljavno pristopijo k Akcijski
ponudbi in kupijo izdelek iz Akcijske ponudbe v ECE Shop, ki je
posebej označen z značko »Podarimo 100 kWh«. Novi kupci pridobijo
pravico do popusta kolikor bo pogodba o dobavi električne energije
veljavno sklenjena in se bo izvajala. V tem primeru se bo popust
obračunal pri prvem izdanem računu za dobavo električne energije v
skladu s sklenjeno pogodbe o dobavi električne energije, na sledeč
način:

•

•

v primeru dvotarifnega načina obračuna, (VT, MT), se
popust porazdeli med visoko (VT) in nizko (MT) postavko, in
sicer v razmerju 50 kWh na visoki (VT) postavki in 50 kWh
na nizki (MT) postavki),
v primeru enotarifnega načina obračuna, (ET), se popust
obračuna v razmerju 100 kWh na enotni (ET) postavki.

Prodajalec bo popust obračunal kupcu v obliki dobropisa v vrednosti,
izračunane na podlagi zmnožka pripadajoče količine kilovatnih ur,
upoštevaje vrsto dobave, kot izhaja iz predhodnega odstavka te točke
pogojev in cene za dobavljeno električno energijo za postavko VT
(višja tarifa), MT (nižja tarifa), v primeru dvotarifnega načina
obračuna, ali ET (enotna tarifa) v primeru enotarifnega načina
obračuna. Cene, ki so podlaga za obračun, so navedene v veljavni
pogodbi o dobavi električne energije za posamezno vrsto dobave,
sklenjeni med kupcem s prodajalcem, pripadajočih Cenikih in
Splošnih pogojih. Popust se obračuna od neto cene za dobavljeno
električno energijo, ne pa tudi od cene za uporabo omrežja, takse,
trošarine, DDV in morebitnih drugih zakonsko določenih dajatev, na
katere prodajalec nima vpliva.
Prodajalec bo znesek popusta obračunal kupcu v enem delu na
mesečnem računu za dobavljeno električno energijo v prvem
naslednjem mesecu po odobritvi popusta. V primeru, da se mesečno
kupcu obračuna manj kot 100 kWh porabe električne energije, se
popust porazdeli na naslednje zaporedne izdane račune, vse do
porabe skupne količine podarjenih kWh.
V primeru predčasne razveze/odpovedi pogodbe, pred iztekom
obdobja, v katerem se popust obračuna, prodajalec kupcu drugega
dela, še neobračunanega zneska popusta ne bo obračunal in ga kupec
ne more več unovčiti. Kupcu popust ne pripada tudi v primeru, da
pred iztekom obdobja, v katerem se popust obračuna, pri prodajalcu
zamenja vrsto dobave. Popust v nobenem primeru ni izplačljiv v
denarju in ni prenosljiv. V primeru spremembe kupca na merilnem
mestu, nov kupec popusta ne more koristiti, niti prejšnji kupec (tisti,
ki je pristopil k tej akciji) pridobljenega popusta ne more prenesti na
morebitno novo merilno mesto ali drugega kupca. Popusti se ne
seštevajo in niso prenosljivi.
4. UPORABA OSEBNIH PODATKOV
Prodajalec bo osebne podatke kupcev uporabljal v namene izvedbe
Akcijske ponudbe. Obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih
podatkov poteka v skladu s pozitivno zakonodajo o varstvu osebnih
podatkov.
5. 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 elektronski naslov shop@ece.si.
V primeru utemeljenih pritožb se prodajalec zavezuje, da jih bo
odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil kupca.
V preostalem delu ostanejo Splošni pogoji poslovanja, s
pripadajočimi Akcijskimi in Posebnimi pogoji, na podlagi katerih ima
kupec s prodajalcem sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije,
nespremenjeni.
Ti Akcijski pogoji pričnejo veljati in se uporabljati od 1. oktobra 2020
dalje.
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