Slovenija

AKCIJSKI POGOJI DRUŽBE RWE LJUBLJANA, ENERGETSKE STORITVE, D.O.O.
za sodelovanje gospodinjskih odjemalcev električne energije v akciji »PAMETNO 11/2018«
1. UVODNE DOLOČBE
RWE Ljubljana, energetske storitve, d.o.o. (v
nadaljevanju: Dobavitelj) bo vsem gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: Odjemalec),
ki bodo izpolnjevali Akcijske pogoje družbe RWE
Ljubljana, energetske storitve, d.o.o. za sodelovanje gospodinjskih odjemalcev električne
energije v akciji »PAMETNO 11/2018« (v nadaljevanju: Pogoji akcije oz. tudi Akcija), omogočil koriščenje ugodnosti, opisanih v tem dokumentu, ki določajo akcijski produkt »PAMETNO
11/2018« (v nadaljevanju: Akcijski produkt).
Določila Pogojev akcije se smiselno uporabljajo
skupaj z določili Splošnih pogojev družbe RWE
Ljubljana, energetske storitve, d.o.o. za dobavo
električne energije gospodinjskim odjemalcem (v
nadaljevanju: Splošni pogoji). V kolikor se določila navedenih dokumentov med seboj razlikujejo, zgolj za potrebe te Akcije prevladajo določila
Pogojev akcije.
Pogoji akcije in Splošni pogoji so dostopni na
spletni strani Dobavitelja ter na sedežu Dobavitelja.
»Gospodinjski odjemalec« pomeni odjemalca, ki od Dobavitelja kupuje električno energijo
za lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje
rabo za opravljanje gospodarskih, trgovskih ali
poklicnih dejavnosti.

2. TRAJANJE AKCIJE
Akcija traja najmanj v obdobju od vključno
19.10.2018 do vključno 31.12.2018. V primeru, da bo trajanje Akcije podaljšano, bo o podaljšanju Dobavitelj pravočasno obvestil odjemalce
na svoji spletni strani.
Šteje se, da Odjemalec veljavno sodeluje v
Akciji, v kolikor vrne podpisan izvod Pogodbe
o dobavi po pošti Dobavitelju na zadnji dan
trajanja Akcije oz. ga zadnji dan odda na sedežu Dobavitelja ali pooblaščenemu prodajnemu
predstavniku Dobavitelja in izpolnjuje Pogoje
akcije.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE
V AKCIJI
V Akciji lahko sodeluje in pridobi ugodnost gospodinjski odjemalec za katerega veljajo Pogoji
akcije in Splošni pogoji ter ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
–– v času trajanja Akcije z Dobaviteljem sklene
Pogodbo o dobavi za Akcijski produkt,
–– Pogodba o dobavi je podpisana s strani Odjemalca in v originalu dostavljena (fizično ali
po pošti) na naslov Dobavitelja ali pooblaščenemu prodajnemu predstavniku Dobavitelja,
vključno do zadnjega dne trajanja Akcije iz 2.
točke teh Pogojev akcije,

–– menjava dobavitelja električne energije v
korist Dobavitelja je dejansko uspešno izvedena,
–– 12 mesecev od sklenitve Pogodbe o dobavi le-ta ne bo prenehala veljati zaradi razlogov na
strani Odjemalca.

4. PREDMET IN CENA
Vsem Odjemalcem, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, Dobavitelj jamči ceno električne
energije 16 mesecev šteto od podpisa Pogodbe
o dobavi.
V prvih 16 mesecih šteto od podpisa Pogodbe
o dobavi velja cena po Ceniku električne energije
za produkt »PAMETNO 11/2018«, ki je veljaven
v trenutku sklenitve Pogodbe o dobavi:

dal števčno stanje v skladu s Splošnimi pogoji
oz.
–– količino električne energije iz mesečnega
povprečja obračunskih podatkov izvajalca
nalog distribucijskega operaterja (t.i. pavšal
izvajalca nalog distribucijskega operaterja).
V kolikor Odjemalec tekom obdobja ugodnosti pri
izvajalcu nalog distribucijskega operaterja dejansko
uspešno zamenja Dobavitelja v korist dobavitelja,
ki ni RWE Ljubljana, energetske storitve, d.o.o., pravica do ugodnosti preneha, in sicer za vključno tisti
mesec, ko je menjava Dobavitelja v korist novega
dobavitelja dejansko uspešno izvedena. Ostale posledice predčasnega odstopa od Pogodbe o dobavi
s strani gospodinjskega odjemalca so določene v
Splošnih pogojih in teh Pogojih akcije.

5. KONČNE DOLOČBE
produkt »PAMETNO 11/2018«;
cena v €/kWh
brez DDV

z DDV

VT

0,06749

0,08234

MT

0,04199

0,05123

ET

0,06089

0,07429

V ceno električne energije niso vključeni
omrežnina oziroma cena za uporabo omrežja,
prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom, trošarina ter morebitne druge
javne dajatve, določene in objavljene skladno z
veljavnimi predpisi. Na višino navedenih stroškov in davka na dodano vrednost dobavitelj
nima vpliva.
V okviru dobave se zaračunava fiksni del
za energijo v višini 0,68 € brez DDV oziroma
0,8296 € z DDV za posamezno merilno mesto na
mesec.
Po poteku 16-mesečnega obdobja, šteto od
podpisa Pogodbe o dobavi, Dobavitelj zagotavlja
ceno po vsakokrat veljavnem Ceniku električne
energije za produkt Zvesti, brez zajamčene cene.
V primeru prekinitve Pogodbe o dobavi pred
iztekom 12-mesečnega obdobja šteto od sklenitve Pogodbe o dobavi, bo Dobavitelj zaračunal
Odjemalcu pogodbeno kazen v fiksnem znesku
20 EUR na naslednjem izstavljenem računu.
Vsakokrat veljavni Cenik električne energije je
dostopen na sedežu in objavljen na spletni strani
Dobavitelja www.rwe.si.
Dobavitelj bo pri obračunu upošteval:
–– količino odčitka električne energije, ki je enaka Odjemalčevemu odčitku stanja števca,
preko katerega Odjemalec odjema električno
energijo, pod pogojem, da je Odjemalec od-

Dobavitelj se zavezuje, da bo osebne podatke
Odjemalca varoval skladno z vsakokrat veljavno
zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, Odjemalec pa se zavezuje varovati tiste
podatke Dobavitelja, ki skladno z veljavno zakonodajo predstavljajo poslovno skrivnost Dobavitelja.
Dobavitelj osebne podatke Odjemalca obdeluje v skladu s Splošno uredbo o varstvu
podatkov (Uredba (EU) 2016/679), vsakokrat
veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov
in Izjavo o varstvu osebnih podatkov. Izjava o
varstvu osebnih podatkov, ki vsebuje vse informacije o obdelavi, uporabi ter varstvu osebnih
podatkov in pravicah odjemalcev, je dostopna
na sedežu in objavljena na spletni strani Dobavitelja www.rwe.si.
Dobavitelj si pridržuje pravico do sprememb
teh Pogojev akcije. Spremembe Pogojev akcije
oziroma morebitno objavo predčasnega preklica
ali podaljšanja Akcije s strani Dobavitelja bo Dobavitelj objavil na svoji spletni.
Pogoji akcije so sestavni del Pogodbe o dobavi in so na voljo Odjemalcu tako na sedežu
Dobavitelja, kakor tudi na njegovi spletni strani
www.rwe.si.
Ljubljana, dne 19. 10. 2018
RWE Ljubljana, energetske storitve, d.o.o.
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