CENIK AKCIJSKE PONUDBE
»Zanesljivo plin partner 2016«, v ponudbi od 1. 11. 2016 do preklica

(cenik za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in poslovnim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK7)

ZANESLJIVO PLIN
PARTNER 2016

ZAJAMČENA CENA

VEZAVA

1 leto od začetka dobave

1 leto

CENA (€/Sm3)

CENA (€/kWh)

0,24900 (brez DDV)

0,02312 (brez DDV)

0,30378 (z DDV)

0,02821 (z DDV)

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države. Cenik velja od 1. 11. 2016 do preklica. Cene iz tega cenika veljajo za akcijo
Zanesljivo plin partner 2016 in zgolj pod pogoji določenimi v naročilu akcijske ponudbe.
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Podpisani,

ime in priimek / naziv podjetja

davčna številka / ID za DDV

ulica in hišna številka / sedež

telefonska številka

poštna številka in kraj

e-pošta

Za odjemno mesto:
Prosimo vnesite podatke o vašem odjemnem mestu, ki jih najdete na računu za dobavo zemeljskega plina. V kolikor posameznega podatka na računu ne najdete
oz. niste prepričani, da je podatek pravi, nam prosimo pošljite zadnji prejeti račun (velja tudi kopija), iz katerega bomo podatke za vas v naročilo vpisali mi.

številka odjemnega mesta za zemeljski plin

predvidena letna količina dobavljenega zemeljskega plina

naslov odjemnega mesta za zemeljski plin (ulica, hišna številka)

poštna številka in kraj

nadstropje

št. stanovanja

s podpisom naročila potrjujem naročilo akcijske ponudbe zemeljskega plina Elektro energije d.o.o. Zanesljivo plin partner
2016, ki traja do preklica, pod pogoji določenimi v Akcijski ponudbi »Zanesljivo plin partner 2016«. Naročilo je/bo sestavni del
veljavne/ pogodbe o energentih.
POGOJI AKCIJE »ZANESLJIVO PLIN PARTNER 2016« za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in poslovnim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno
CDK1 do vključno CDK7
1.

Akcija »Zanesljivo plin partner 2016« (v nadaljevanju »Akcija«) traja do preklica. Akcija velja za nove in obstoječe odjemalce Elektro energije d.o.o., ki imajo sklenjeno pogodbo o
dobavi zemeljskega plina oz. so z Elektro energijo d.o.o. glede dobave zemeljskega plina v pogodbenem razmerju, pod pogojem, da vsaj eno leto od izpolnitve pogojev Akcije ter
podpisom Pogodbe ali aneksa sklenjenega na podlagi te akcije, ne zamenjajo dobavitelja, to je, da je odjemalec plina s strani Elektro energije d.o.o. najmanj v obdobju 12 mesecev
od dne začetka uporabljanja pogodbe in izvrševanja dobave po pogodbi s strani Elektro energije (v skladu z določili pogodbe) (v nadaljevanju »Obdobje Akcijske Dobave«). Šteje se,
da je Pogodbo o oskrbi z energenti – električno energijo in/oz. zemeljskim plinom pod pogoji akcije sklenil odjemalec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjih stavkov. Če se določila
Pogodbe ter te Akcije razlikujejo, zgolj za potrebe Akcije veljajo določila slednje.

2.

S sklenitvijo pogodbe o dobavi zemeljskega plina oz. s podpisom tega aneksa pod pogoji Akcije, se odjemalec zavezuje k odjemu zemeljskega plina za obdobje enega leta, to je za
Obdobje Akcijske Dobave. Elektro energija odjemalcu v tem letu zagotavlja dobavo zemeljskega plina po nespremenjeni ceni 0,24900 €/Sm3 brez DDV (0,30378 €/Sm3 z DDV) oz.
0,02312 €/kWh brez DDV (0,02821 €/kWh z DDV). Stranki sta sporazumni, da se datum sklenitve tega aneksa za potrebe uporabe 3. in 4. odstavka 172. člena Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 17/2014, v nadaljevanju EZ-1) šteje kot datum sklenitve pogodbe.

3.

V primeru naročila akcijske ponudbe in sklenitve Pogodbe za ceno dobavljenega zemeljskega plina ne veljata dodatna popusta Skupna dobava: elektrika + plin ter Sinergija
partnerji iz Cenika oskrbe in storitev. To naročilo Akcije se šteje kot aneks k Pogodbi o oskrbi z energenti – električno energijo in/oz. zemeljskim plinom in s tem del Pogodbe.

4.

Odjemalec s sklenitvijo pogodbe o dobavi zemeljskega plina pod pogoji Akcije potrjujem, da sem v celoti seznanjen in soglašam s pogoji Akcije, Splošnimi pogoji ter Cenikom
navedenimi v posamezni Pogodbi.

5.

Odjemalec potrjujem, da se strinjam s pogoji naročanja oskrbe z energenti, da so zgoraj navedeni podatki moji in so resnični odraz dejanskega stanja ter se strinjam s Pogoji
varstva osebnih podatkov. Zgoraj navedene podatke bo Elektro energija kot upravljavec obdeloval za namene izvajanje aktivnosti na vašo zahtevo (priprava informacij, ponudb,
ipd) pred sklenitvijo pogodbe, za izvajanje pogodbe, za izpolnitev zakonskih obveznosti Elektro energije ter zaradi zakonitih interesov, med katere spadajo tudi neposredno trženje
in posredovanje osebnih podatkov vključno z obdelavo družbam, ki so z upravljavcem povezane (naštete na spletni strani http://www.gen-i.si/). Vse zakonsko zahtevane
informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov Elektro energija zagotavlja v Pogojih varstva osebnih podatkov.

Kraj in datum

Podpis

kraj in datum podpisa

podpis naročnika storitve

Na osnovi prejetega naročila vam bomo v podpis poslali ustrezno pogodbo o oskrbi z energenti.
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PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Če podajate privolitev za obdelavo osebnih podatkov za spodaj opisani namen, označite to s kljukico/križcem pred DA.

Podajam izrecno privolitev, da lahko upravljavec ELEKTRO ENERGIJA d.o.o., matična družba upravljavca in z njo povezane družbe (naštete na
spletni strani http://www.gen-i.si/) osebne podatke pridobljene v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti upravljavca obdeluje za namene
obveščanja o osebno prilagojenih ponudbah, v skladu s Pogoji varstva osebnih podatkov ter mi pošilja osebno prilagojena obvestila prek sporočil
SMS in MMS, pošte in elektronske pošte, do preklica tega soglasja.



DA

Privolitev velja do preklica.
Privolitve imam pravico kadarkoli spremeniti/preklicati tako, da to sporočim pisno na sedež upravljavca: ELEKTRO ENERGIJA, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov,
svetovanje in storitve, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali v katerokoli njegovo poslovalnico ali na njegov elektronski naslov: dpo@gen-i.eu. Preklic lahko podam na
obrazcu, ki se nahaja na spletni strani www.elektro-energija.si.

Naprošamo vas za čitljivo in jasno označevanje izbrane možnosti. Upoštevane bodo samo tiste privolitve, ki bodo imele nedvoumno kljukico/križec pred DA. Pogoji
varstva osebnih podatkov, dostopni na www.elektro-energija.si.

