VSEBINA IN POGOJI AKCIJE ''Plačuj EKO 2017''
1. UVODNA DOLOČILA
Vsebina in pogoji akcije ”Plačuj EKO 2017” opredeljujejo vsebino in pogoje
za sodelovanje gospodinjskih in poslovnih odjemalcev v akciji ”Plačuj EKO
2017” (v nadaljevanju: akcija). Dobavitelj Energetika Celje javno podjetje,
d.o.o. (v nadaljevanju: Energetika Celje) bo vsem gospodinjskim in
poslovnim odjemalcem (v nadaljevanju: odjemalci), ki bodo pristopili k
akciji in bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v akciji in izpolnili ter
podpisali Izjavo odjemalca o sodelovanju v akciji ''Plačuj EKO 2017'' (v
nadaljevanju: izjava)ter Vlogo za izdajo e-oblike računa (v nadaljevanju:
vloga e-račun), priznala ugodnosti določene v tej Vsebini in pogojih akcije
z dne 1. 10. 2016 (v nadaljevanju: pogoji akcije), ki so objavljeni na spletni
strani www.energetika-ce.si.
2. VSEBINA AKCIJE
Vsem odjemalcem z letno porabo zemeljskega plina od 0 do 10.000 Sm3
(skupine CDK01 do CDK06), ki bodo pristopili k akciji in izpolnjevali pogoje
akcije, bo Energetika Celje v obdobju dobave zemeljskega plina od 1. 10.
2016 do 30. 9. zagotovila navzgor zamejeno neto ceno zemeljskega plina
0,2493 EUR/Sm³ (brez DDV in brez dajatev). Neto cena zemeljskega plina
0,2493 EUR/Sm³ za odjemne skupine CDK01 do CDK06 se začne
obračunavati v naslednjem mesecu po mesecu izpolnitve pogojev za
sodelovanje v akciji, kot je določeno v pogojih akcije. V kolikor bo neto
cena zemeljskega plina v uradno objavljenem ceniku dobavitelja
Energetika Celje v tem obdobju za odjemne skupine od CDK01 do CDK06
nižja od 0,2493 EUR/Sm³ brez DDV in brez dajatev, se pri obračunu
upošteva nižja cena. Odjemalec se zavezuje, da bo odjemal zemeljski plin
pri dobavitelju Energetika Celje najmanj do 30. 9. 2017 od začetka
prejemanja ugodnosti akcije. Po izteku opredeljenega obdobja se bo neto
cena zemeljskega plina obračunavala po vsakokrat veljavnem uradnem
ceniku, skladno z določili veljavnih Splošnih pogodbenih pogojev za
prodajo in nakup zemeljskega plina Energetike Celje javno podjetje, d.o.o..
Vsakokrat veljavni uradni ceniki so objavljeni na spletni strani
www.energetika-ce.si. Neto cena zemeljskega plina je del cene za dobavo
zemeljskega plina. Cena za dobavo zemeljskega plina je poleg neto cene
zemeljskega plina sestavljena še iz vsakokrat veljavne takse za
obremenjevanje zraka z emisijo CO2, trošarine za mineralna olja in plin,
prispevka PEU, prispevka za SPTE in OVE ter DDV. Odjemalci, ki imajo
sklenjeno pogodbo o dobavi zemeljskega plina z drugim dobaviteljem
zemeljskega plina in želijo sodelovati v akciji, morajo opraviti postopek
zamenjave dobavitelja zemeljskega plina ali pooblastiti Energetiko Celje,
da to brezplačno izvede v njihovem imenu in za njihov račun. Odjemalci,
ki imajo v lasti več individualnih odjemnih mest, morajo pristopiti k akciji
in izpolniti izjavo za vsako posamezno odjemno mesto. Energetika Celje si
pridružuje pravico, da odjemalcu zavrne ugodnosti akcije in njegove izjave
ne sprejme, v kolikor odjemalec ni navedel resničnih podatkov, v primeru
neporavnanih obveznosti ali če pristojni operater distribucijskega sistema
zavrne zamenjavo dobavitelja ali če odjemalec kljub pozivu Energetike
Celje v naloženem roku ne dostavi zahtevane dokumentacije. Energetika
Celje bo odjemalca o nesprejemu izjave pisno obvestila (kot pisno se šteje
tudi obvestilo poslano na elektronski naslov naveden na izjavi). V primeru,
da odjemalec predčasno, to je pred 30. 9. 2017, odpove obstoječo
pogodbo, sklenjeno z Energetiko Celje, zamenja dobavitelja ali Energetika
Celje zaradi odjemalčevih kršitev odstopi od obstoječe pogodbe, nosi
odjemalec strošek nadomestila v višini 20% vrednosti postavk na računih,
ki bi jih dobavitelj glede na predvideno letno porabo izstavil do 30. 9. 2017.
Odjemalec je Energetiki Celje dolžan povračilo ugodnosti poravnati v roku
15 dni od izstavitve računa.
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3. POGOJI SODELOVANJA V AKCIJI
Ugodnosti iz akcije so na voljo odjemalcem, ki bodo vrnili izpolnjeno in
podpisano izjavo in vlogo e-računa od 1. 10. 2016 ter najkasneje do 30. 9.
2017 in bodo izpolnjevali pogoje akcije. Odjemalci, ki bodo vrnili izjavo in
vlogo e-računa do vključno 30. 9. 2017, bodo prejemali akcijske ugodnosti
s prvim obračunom po prejeti in ustrezno izpolnjeni izjavi oziroma z dnem
uspešno zaključenega postopka zamenjave dobavitelja. V primeru, da
odjemalec iz razlogov na njegovi strani, Energetiki Celje pravočasno ne
dostavi morebitne potrebne zahtevane dokumentacije do prvega
obračuna, se mu ugodnost iz akcije prizna z naslednjim obračunskim
obdobjem, šteto od izpolnitve vseh pogojev akcije. Akcija je namenjena
odjemalcem, ki imajo individualno odjemno mesto v odjemni skupini
CDK01 do CDK06, to je z letno porabo zemeljskega plina od 0 do 10.500
Sm3 in imajo oziroma bodo sklenili ustrezno pogodbo z Energetiko Celje.
Energetika Celje bo vsa obvestila v zvezi z akcijo objavljala na svoji spletni
strani ter po potrebi z obveščanjem preko elektronske pošte, ki jo je
odjemalec navedel v izjavi (veljavna elektronska pošta je obvezen
podatek).
4. TRAJANJE AKCIJE
V akciji lahko sodelujejo vsi odjemalci, ki bodo od 1. 10. 2016 do vključno
30. 9. 2017 vrnili izpolnjeno in podpisano izjavo in vlogo e-računa na
naslov ENERGETIKA CELJE, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje.
Akcija traja od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.
5. KONČNE DOLOČBE
Izpolnjena izjava ne vpliva na ostala določila obstoječe pogodbe sklenjene
z Energetiko Celje ali na Splošne pogodbene pogoje za prodajo in nakup
zemeljskega plina ENERGETIKE CELJE javno podjetje, d.o.o. Energetika
Celje si v korist odjemalca pridružuje pravico do spremembe in dopolnitve
pogojev. V takšnem primeru bo Energetika Celje o tem odjemalce
obvestila na svoji spletni strani, po potrebi pa tudi na odjemalčev
elektronski naslov, ta pa mora v primeru nestrinjanja s pridobljeno
ugodnostjo o tem pisno obvestiti dobavitelja v roku 8 dni od objave
obvestila. Odjemalec s podpisom Izjave odjemalca o sodelovanju v akciji
''Plačuj EKO 2017'' soglaša, da lahko dobavitelj za potrebe akcije obdeluje
osebne podatke vsebovane v navedeni izjavi, za potrebe ciljnega trženja
pa obdeluje kontaktne podatke, ki jih pridobi od posameznega odjemalca.
Odjemalec lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za obdelavo kontaktnih
podatkov za potrebe ciljnega trženja, in sicer na naslov Energetika Celje,
Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ali na elektronskem naslovu
trzenje@energetika-ce.si. Vsebino in pogoje akcije ”Plačuj EKO 2017” je
sprejela ENERGETIKA CELJE dne 26. 9. 2016. Vsebina in pogoji akcije
”Plačuj EKO 2017” so objavljeni na spletni strani www.energetika-ce.si ter
so na voljo na sedežu ENERGETIKE CELJE javno podjetje, d.o.o.,
Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje.
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