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Odjemalec
Dobavitelja obvestil
predvsem
o
spremembi
imena,boprebivališča,
morebitni
uvedbi
spremembi
imena,
prebivališča,
morebitni
uvedbi
postopka zaradi
insolventnosti,
morebitni
spremembi
postopka
insolventnosti,
morebitni
spremembi
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Pregledne informacije v zvezi z omrežnino oziroma
Pregledne
informacije
v zvezi
z omrežnino
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7. POOBLASTILO
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Odjemalec s podpisom
Pogodbe o dobavi pooblašča
Odjemalec
podpisom
Pogodbe
pooblašča
Dobavitelja,s da
v njegovem
imenuoindobavi
za njegov
račun
Dobavitelja,
da v njegovem
in za njegov
račun
uredi vse potrebno
v zvezi imenu
z odpovedjo
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v zvezi
z odpovedjo
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dobavivsez potrebno
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dobaviteljem,
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merilnih
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pravilnostjo
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potrebuje
izvrševanje
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morebitne za
stroške,
ki nastanejo
v zveziinz izvrševanjem
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8. VARSTVO PODATKOV
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zakonodajo
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zakonodajo
varstvu
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podatkov,
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o dobavi, neposrednega trženja in tržnih
analiz Dobavitelja.
analiz Dobavitelja.
Odjemalec lahko v skladu s 73. členom ZVOP-1 kadar
Odjemalec
lahko v (pisno
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dni od osebnih
prejemapodatkov.
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9. POSTOPEK OBRAVNAVE PRITOŽB ODJEMALCEV
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nesporazume
njunega sipogodbenega
razmerja
nesporazume
iz njunega
pogodbenega
razmerjas
prizadevala reševati
po mirni
poti in po potrebi
prizadevala
reševati neodvisne
po mirni in
poti
in po potrebi
pomočjo imenovane
nepristranske
osebes
pomočjo
imenovane
nepristranske
osebe
v okviru postopka
zaneodvisne
obravnavoinpritožb.
Podrobnejše
vinformacije
okviru postopka
za obravnavo
pritožb.
Podrobnejše
o postopku
obravnave
pritožb,
ki ga
informacije
o postopku
obravnave
pritožb, ki ga
Dobavitelj brezplačno
nudi
svojim Odjemalcem,
so
Dobavitelj
nudi
svojim Odjemalcem,
so
dostopne nabrezplačno
spletni strani
dobavitelja.
V kolikor mirna
dostopne
strani
dobavitelja.
kolikor
mirna
rešitev ne na
bospletni
mogoča,
bosta
DobaviteljV in
Odjemalec
rešitev
ne nesporazum
bo mogoča, bosta
Dobavitelj
in Odjemalec
morebitni
predložila
v reševanje
stvarno
morebitni
nesporazum
predložila v reševanje stvarno
pristojnemu
sodišču v Ljubljani.
pristojnemu sodišču v Ljubljani.
V primeru, da Odjemalec meni, da raven kakovosti
V
primeru,
da Odjemalec
meni,
da raven
storitev
iz sklenjene
Pogodbe
o dobavi
ni nakakovosti
ustrezni
storitev
Pogodbe oobvestilom
dobavi ni na
ustrezni
ravni, seiz sklenjene
lahko s pismenim
obrne
na
ravni,
se lahko
s pismenim
obvestilom skladno
obrne naz
Dobavitelja,
ki bo
pritožbo obravnaval
Dobavitelja,
ki bo pritožbo
skladno
veljavno zakonodajo.
Dobaviteljobravnaval
bo v zakonskem
rokuz
veljavno
zakonodajo.
Dobavitelj Vboprimeru,
v zakonskem
Odjemalcu
pismeno odgovoril.
da je roku
bila
Odjemalcu
pismeno odgovoril.
V primeru,
je bila
pritožba utemeljena,
bo Dobavitelj
tudidanavedel
pritožba
Dobavitelj tudi
navedel
predlog utemeljena,
rešitve oz. bomorebitnega
nadomestila.
predlog
morebitnega
nadomestila.
Dobavitelj rešitve
skladno oz.
z veljavnimi
predpisi
zagotavlja
Dobavitelj
skladno z veljavnimi
predpisi
zagotavljav
postopek izvensodnega
reševanja sporov
s potrošniki
postopek
izvensodnega
reševanja
sporov
zvezi z dobavo
elektrike
po EZ-1
preds potrošniki
neodvisnimv
zvezi
z dobavo
elektrikereševanja
po EZ-1sporov,
pred ki
neodvisnim
izvajalcem
izvensodnega
izpolnjuje
izvajalcem
reševanja
sporov,zkidoločbami
izpolnjuje
pogoje in izvensodnega
zagotavlja postopek
v skladu
pogoje
postopekreševanje
v skladu zpotrošniških
določbami
zakona, inki zagotavlja
ureja izvensodno
zakona,
sporov. ki ureja izvensodno reševanje potrošniških
sporov.
Reševanje sporov pri neodvisni osebi vključuje reklamaReševanje
sporov pri neodvisni
osebi vključuje
reklama-s
cije na zaračunane
cene, pritožbe,
povezane
cije
na zaračunane
cene, posebnimi,
pritožbe, povezane
spremembo
cene in Splošnimi,
akcijskimi ins
spremembo
in Splošnimi,
morebitnimi cene
ostalimi
pogoji posebnimi,
poslovanja, akcijskimi
pritožbe inv
morebitnimi
ostalimi pogodbe,
pogoji poslovanja,
pritožbe vs
zvezi z veljavnostjo
pritožbe povezane
zvezi
z veljavnostjo
pogodbe,
pritožbeinpovezane
postopkom
zamenjave
dobavitelja,
pritožbe,s
postopkom
zamenjavepogoji
dobavitelja,
pritožbe,
povezane s plačilnimi
in cenamiin morebitnih
povezane
s plačilnimi pogoji in cenami morebitnih
dodatnih storitev.
dodatnih storitev.
Alternativno reševanje sporov skladno z EZ-1 se nanaša
Alternativno
reševanje
sporov
skladno
z EZ-1 se
nanaša
zgolj na določila
Splošnih
pogojev
in pogodbe
o dobavi.
zgolj
na določila
Splošnih
pogojev
in pogodbe
o dobavi.
Predmet
reševanja
potrošniških
sporov
v energetiki
niso
Predmet
reševanja potrošniških
sporov
v energetiki
niso
spori o izmerjenih
in zaračunanih
količinah
električne
spori
o izmerjenih
in zaračunanih
količinahnaprave
električne
energije,
nepravilno
delovanje merilne
in
energije,
nepravilno(prekinitev,
delovanje kakovost,
merilne naprave
in
določila SONDO-E
motnje pri
določila
SONDO-E
(prekinitev,
kakovost, ne
motnje
dobavi, ipd.).
V primeru,
da se Odjemalec
strinjapris
dobavi,
ipd.).
V primeru,oz.dačesedomneva,
Odjemalec
strinja s
predlogom
Dobavitelja
dane
Dobavitelj
predlogom
oz. če domneva,
da Dobavitelj
krši določilaDobavitelja
Pogodbe o dobavi,
lahko v skladu
z določili
krši
Pogodbe
dobavi,
lahkopismeno
v skladu zpritožbo
določili
50. določila
člena EZ-1
v rokuo30
dni poda
50.
člena EZ-1
v roku
30 dni
poda spore
pismeno
imenovani
osebi,
ki rešuje
tovrstne
in vpritožbo
zvezi z
imenovani
osebi, ki odločitve.
rešuje tovrstne
spore in
v zvezi z
njimi tudi sprejema
Podrobnejše
informacije
njimi
tudi sprejema
odločitve.
informacije
o postopku
obravnave
pritožb,Podrobnejše
ki ga Dobavitelj
nudi
o
postopku
obravnavesopritožb,
ki ganaDobavitelj
nudi
svojim
Odjemalcem,
dostopne
spletni strani
svojim
Odjemalcem, so dostopne na spletni strani
Dobavitelja.
Dobavitelja.
Dobavitelj za pristojnega izvajalca izvensodnega
Dobavitelj
za pristojnega
izvajalca Evropski
izvensodnega
reševanja potrošniških
sporov priznava
center
reševanja
potrošniških
sporov priznava
Evropski
center
za reševanje
sporov (ECDR),
Tomšičeva
6, Ljubljana,
za
reševanje
sporov (ECDR),
Tomšičeva
e-pošta:
info@ecdr.si,
tel.št.: 00386
8 20 6,
56 Ljubljana,
590.
e-pošta: info@ecdr.si, tel.št.: 00386 8 20 56 590.
10. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV
10.kakršnekoli
SPREMEMBA
SPLOŠNIH
POGOJEV
V primeru
spremembe
Splošnih
pogojev bo
V
primeru kakršnekoli
spremembe
Splošnih
bo
Dobavitelj
obvestil Odjemalca
najmanj
enpogojev
(1) mesec
Dobavitelj
obvestil
Odjemalca
najmanj
en (1) mesec
vnaprej pred
uveljavitvijo
takšne
spremembe
preko
vnaprej
pred
uveljavitvijo
takšne inspremembe
preko
objave na
njegovi
spletni strani
pisno, na zadnji
objave
na naslov
njegovi
spletni strani in pisno, na zadnji
sporočeni
Odjemalca.
sporočeni naslov Odjemalca.
V kolikor se Odjemalec z nameravanimi spremembami
V
kolikor pogojev
se Odjemalec
z nameravanimi
spremembami
Splošnih
ne strinja,
lahko odstopi
od Pogodbe
Splošnih
ne strinja,
lahkopo
odstopi
od Pogodbe
o dobavi pogojev
v roku enega
(1) meseca
uveljavitvi
takšnih
o
dobavi v roku
(1) mesecaroka
po uveljavitvi
sprememb
brezenega
odpovednega
in brez takšnih
plačila
sprememb brez odpovednega roka in brez plačila

pogodbene kazni. Odstop od pogodbe mora biti
pogodbene
podan v pisnikazni.
obliki. Odstop od pogodbe mora biti
podan v pisni obliki.
11. PRENEHANJE POGODBE
11. PRENEHANJE
POGODBE
Pogodba o dobavi
je sklenjena za
nedoločen čas, razen,
Pogodba
o dobavi je sklenjena
za nedoločen
čas, razen,
če se pogodbeni
stranki izrecno
ne dogovorita
če
se pogodbeni
izrecno od
ne Pogodbe
dogovorita
drugače.
Odjemalec stranki
lahko odstopi
o
drugače.
Odjemalec
lahkoroka,
odstopi
od sPogodbe
dobavi brez
odpovednega
v kolikor
Pogodbo o
dobavi ni
brez
odpovednega
roka, v kolikor s Pogodbo o
dogovorjeno
drugače.
dobavi
ni dogovorjeno
drugače. o dobavi v manj kot 1
V primeru
odstopa od Pogodbe
V
primeru
odstopa
od Pogodbe
dobavi v manj
1
(enem)
letu
po njeni
sklenitvi,oOdjemalec
nosikot
vse
(enem)
letu dogovorjene
po njeni sklenitvi,
Odjemalec
vse
pogodbeno
posledice,
kot je nanosi
primer
pogodbeno
dogovorjene posledice, kot je na primer
pogodbena kazen.
pogodbena
kazen.
Ne glede na
določbo prejšnjega odstavka lahko
Ne
glede na
določbo
Odjemalec
odstopi
od prejšnjega
Pogodbe oodstavka
dobavi vlahko
20
Odjemalec
odstopi
od Pogodbe
o o
dobavi
20
(dvajsetih) dneh
po sklenitvi
Pogodbe
dobaviv brez
(dvajsetih)
dneh pokazni,
sklenitvi
Pogodbenadomestila
o dobavi brez
plačila pogodbene
odškodnine,
ali
plačila
pogodbene
kazni, plačila
odškodnine,
ali
kakršnegakoli
drugega
zaradinadomestila
predčasnega
kakršnegakoli
drugega plačila
zaradipapredčasnega
odstopa od pogodbe,
Odjemalec
je dolžan
odstopa
od vrniti
pogodbe,
Odjemalec dodatno
pa je dolžan
Dobavitelju
nepoškodovano
blago,
Dobavitelju
nepoškodovano
dodatno blago,
dobavljeno navrniti
podlagi
Pogodbe o dobavi.
dobavljeno na podlagi Pogodbe o dobavi.
Dobavitelj lahko odstopi od Pogodbe o dobavi, v
Dobavitelj
lahko odstopi
od Pogodbe
dobavi, inv
kolikor Odjemalec
krši določbe
Splošniho pogojev
kolikor
določbe
pogojev
in
PogodbeOdjemalec
o dobavi, krši
in sicer
v rokuSplošnih
15 (petnajst)
dni po
Pogodbe
o dobavi,
sicer v roku obveznosti.
15 (petnajst) dni po
pisnem opominu
nain
izpolnjevanje
pisnem opominu na izpolnjevanje obveznosti.
V primeru prenehanja te Pogodbe o dobavi mora
V
primeru vrniti
prenehanja
te Pogodbe
o dobavi
mora
Dobavitelj
Odjemalcu
vse prejete
obroke
za
Dobavitelj
Odjemalcu
prejete zamudnimi
obroke za
dobavljeno vrniti
dodatno
blago z vse
zakonskimi
dobavljeno
z zakonskimi
zamudnimi
obrestmi do dodatno
dneva, ko blago
jih je prejel,
in mu povrniti
nujne
obrestmi
dneva,
ko jih
prejel, in mu
povrnitiblago.
nujne
stroške, kidojih
je imel
za jedobavljeno
dodatno
stroške,
ki pa
jih mora
je imel
za dobavljeno
dodatnoblago
blago.v
Odjemalec
Dobavitelju
vrniti dodatno
Odjemalec
pa morajeDobavitelju
vrniti
blago v
stanju, v kakršnem
bilo tedaj, ko
mudodatno
je bilo izročeno,
stanju,
kakršnem
je bilo
ko muuporabo
je bilo izročeno,
in mu vdati
povračilo
zatedaj,
njegovo
vse do
in
mu dati tepovračilo
njegovo uporabo vse do
prenehanja
Pogodbeza
o dobavi.
prenehanja te Pogodbe o dobavi.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se Dobavitelj
Ne
glede na določbo
prejšnjega odstavka
se Dobavitelj
in Odjemalec
lahko dogovorita,
da v primeru
prenehain
lahko
dogovorita,
da vobdrži
primeru
prenehanjaOdjemalec
te Pogodbe
o dobavi
Odjemalec
dobavljeno
nja
te Pogodbe
o dobavi
Odjemalecznesku
obdrži dobavljeno
blago
in poravna
v enkratnem
preostanek
blago
enkratnem znesku preostanek
kupnineinzaporavna
dodatno vblago.
kupnine
za dodatno
V vsakem
primeru blago.
se Dobavitelj in Odjemalec v
V
vsakemprenehanja
primeru se
Dobavitelj
in Odjemalec
primeru
Pogodbe
o dobavi
v zvezi vz
primeru
o dobavi
v zvezi daz
nakupom prenehanja
dodatnega Pogodbe
blaga lahko
dogovorita,
nakupom
blagaki lahko
dogovorita,
da
Pogodba ododatnega
dobavi v delu,
se nanaša
na dobavo
Pogodba
dobavivelja
v delu,
ki se nanaša
dobavo
dodatnegao blaga,
še naprej,
tako da na
Odjemalec
dodatnega
blaga, velja
tako da Odjemalec
obdrži dobavljeno
blagošein naprej,
hkrati nadaljuje
s plačilom
obdrži
dobavljeno
blago in hkrati nadaljuje s plačilom
dogovorjenih
obrokov.
dogovorjenih obrokov.
Odjemalec je dolžan poravnati Dobavitelju vse
Odjemalec
dolžan na
poravnati
Dobavitelju
vse
obveznosti, kijenastanejo
podlagi Pogodbe
o dobavi,
obveznosti,
nastanejo
na po
podlagi
Pogodbe
o dobavi,
in tudi tiste,ki ki
nastanejo
prenehanju
Pogodbe
o
in
tudi tiste,
nastanejo
po prenehanju
Pogodbe
o
dobavi
vse doki izvršitve
menjave
dobavitelja
s strani
dobavi
vse do izvršitve
menjave
dobavitelja
s strani
distribucijskega
operaterja,
v kolikor
prenehanje
distribucijskega
v kolikor
prenehanje
Pogodbe o dobavioperaterja,
in izvršitev menjave
s strani
distribuPogodbe
o dobavi inneizvršitev
menjave s strani distribucijskega operaterja
sovpadata.
cijskega operaterja ne sovpadata.
Odjemalec se zaveže poravnati vse stroške v zvezi z
Odjemalec
se zaveže
poravnati
stroške
v zvezipoz
dobavo električne
energije,
ki jo vse
dobavi
Dobavitelj
dobavo
električne
energije,
ki jo dobavi
Dobavitelj
po
prenehanju
Pogodbe
o dobavi
in pred
izvršitvijo
prenehanju
Pogodbes strani
o dobavi
in pred izvršitvijo
menjave Dobavitelja
distribucijskega
operatermenjave
Dobavitelja
s strani nima
distribucijskega
operater-z
ja, na katero
Dobavitelj
vpliva, skladno
ja,
na katero
Dobavitelj
nima
vpliva,
skladno
veljavnim
Cenikom
Dobavitelja,
ki velja
v času
preneha-z
veljavnim
Cenikom
Dobavitelja, ki velja v času prenehanja pogodbe
o dobavi.
nja pogodbe o dobavi.
12. KONČNE DOLOČBE
12. bosta
KONČNE
DOLOČBEdoločil Pogodbe
Pogodbeni stranki
pri izvajanju
Pogodbeni
stranki upoštevali
bosta pri izvajanju
določilsprememPogodbe
o dobavi smiselno
tudi morebitne
o
smiselno
upoštevali
tudi
morebitneobjavljenih
spremembedobavi
pogodbe
na podlagi
s strani
Dobavitelja
be
pogodbe
na podlagi
s strani Dobavitelja
akcij,
veljavnih
v posameznem
obdobju, v objavljenih
kolikor bo
akcij,
veljavnih
v posameznem
v kolikor
Odjemalec
izpolnjeval
pogoje za obdobju,
sodelovanje
v skladuboz
Odjemalec
za sodelovanje
v skladu z
vsakokratnoizpolnjeval
objavljenopogoje
vsebino
in pogoji posamezne
vsakokratno
vsebino
in pogoji
posamezne
akcije ter boobjavljeno
k akciji tudi
veljavno
pristopil.
V tem
akcije
k akciji
tudi veljavno
pristopil.v Vokviru
tem
primerutersobo
vsebina
in pogoji,
cenik, objavljen
primeru
so vsebina
pogoji,
cenik, objavljen
v okviru
posamezne
akcije ininostali
dokumenti
akcije sestavni
posamezne
in ostali dokumenti akcije sestavni
del Pogodbeakcije
o dobavi.
del Pogodbe o dobavi.
Ti splošni pogoji pričnejo veljati z dnem 13.3.2017.
Ti splošni pogoji pričnejo veljati z dnem 13.3.2017.
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