Slovenija

VSEBINA IN POGOJI DRUŽBE RWE LJUBLJANA,
ENERGETSKE STORITVE, D.O.O.
za sodelovanje gospodinjskih odjemalcev električne energije in/ali zemeljskega plina
v akciji »MOS 2017«
1. UVODNE DOLOČBE
RWE Ljubljana, energetske storitve, d.o.o.
(v nadaljevanju: »dobavitelj«) bo vsem odjemalcem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v akciji (v nadaljevanju: Vsebina in
pogoji za sodelovanje v akciji) »MOS 2017«,
priznal ugodnosti, opisane v tem dokumentu. Določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji se smiselno uporabljajo skupaj z
določili Splošnih pogojev družbe RWE Ljubljana, energetske storitve, d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem
in Splošnih pogojev družbe RWE Ljubljana,
energetske storitve, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem
(v nadaljevanju skupno: »Splošni pogoji« pri
čemer se termin Splošni pogoji v nadaljevanju teh Vsebin in pogojev za sodelovanje v
akciji lahko nanaša na Splošne pogoje za dobavo električne energije ali Splošne pogoje
za dobavo zemeljskega plina odvisno od konteksta). V kolikor se določila navedenih dokumentov med seboj razlikujejo, zgolj za potrebe akcije »MOS 2017« prevladajo določila
Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji.
Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji, Pogodba o dobavi električne energije,
Pogodba o dobavi zemeljskega plina ter
Splošni pogoji so dostopni na spletni strani
dobavitelja www.rwe.si in www.najcenejsa
elektrika.si ter na sedežu dobavitelja.
»Gospodinjski odjemalec« pomeni odjemalca, ki od dobavitelja kupuje električno
energijo in/ali zemeljski plin za lastno rabo
v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje gospodarskih, trgovskih ali poklicnih
dejavnosti.

2. TRAJANJE AKCIJE
Akcija traja od vključno 12. – do vključno
31.10.2017. V primeru, da bo trajanje akcije podaljšano, bo o podaljšanju akcije dobavitelj pravočasno obvestil odjemalce na
svoji spletni strani.

3. VSEBINA IN POGOJI ZA
SODELOVANJE V AKCIJI
V akciji »MOS 2017« lahko sodelujejo odjemalci dobavitelja, ki izpolnjujejo enega od
spodaj navedenih pogojev:

–– odjemalec je obstoječi odjemalec dobavitelja in že kupuje električno energijo za
svojo lastno rabo v gospodinjstvu ter v
času akcije sklene Pogodbo o dobavi zemeljskega plina,
–– odjemalec je novi odjemalec dobavitelja
in v času akcije sklene Pogodbo o dobavi
zemeljskega plina za svojo lastno rabo v
gospodinjstvu,
–– odjemalec je novi odjemalec dobavitelja
in v času akcije sklene Pogodbo o dobavi
električne energije,
–– odjemalec je novi odjemalec dobavitelja
in v času akcije sklene Pogodbo o dobavi
zemeljskega plina in Pogodbo o dobavi
električne energije za svojo lastno rabo
v gospodinjstvu.
Akcija MOS ne velja za pogodbe sklenjene
v trgovinah Big Bang ter za imetnike kartice Diners, ki podpišejo pogodbo o dobavi
električne energije in pridobijo ugodnost v
okviru Aneksa Diners.

4. PREDMET IN CENA
Vsem odjemalcem, ki izpolnjujejo navedene pogoje in sklenejo Pogodbo s pripadajočo dokumentacijo, dobavitelj zagotavlja
spodnjo ugodnost:
–– obstoječim odjemalcem, ki v času trajanja akcije sklenejo Pogodbo o dobavi
zemeljskega plina dobavitelj zagotavlja
en mesec brezplačne dobave plina, pri
čemer je brezplačna dobava obračunana
v prvem mesecu dobave,
–– novim odjemalcem, ki v času akcije sklenejo Pogodbo o dobavi zemeljskega plina
dobavitelj zagotavlja en mesec brezplačne
dobave plina, pri čemer je brezplačna dobava obračunana v prvem mesecu dobave,
–– novim odjemalcem, ki v času akcije
sklenejo Pogodbo o dobavi električne
energije dobavitelj zagotavlja en mesec
brezplačne dobave električne energije,
pri čemer je brezplačna dobava obračunana v prvem mesecu dobave,
–– novim odjemalcem, ki v času akcije sklenejo Pogodbo o dobavi električne energije in Pogodbo o dobavi zemeljskega
plina dobavitelj zagotavlja en mesec
brezplačne dobave plina ter električne
energije, pri čemer je brezplačna dobava
obračunana v prvem mesecu dobave.

Popust se obračuna samo na del dobave
plina in/ali električne energije in ne vključuje popusta na strošek omrežnine, trošarin ter drugih postavk predpisanih s strani
države.
Odjemalec izgubi pravico do ugodnosti oziroma mora povrniti vrednost pridobljene
ugodnosti v tej akciji v naslednjih primerih:
–– če odjemalec opravi menjavo dobavitelja v roku pred iztekom 12-ih mesecev
šteto od podpisa pogodbe,
–– če se izteče časovna omejitev veljavnosti
akcije,
–– če odjemalec zahteva izklop ugodnosti/
akcijskih cen,
–– v primeru odjemalčeve spremembe produkta ali odločitev za akcijo, ki izključuje
veljavnost akcijskih cen po tej akciji.

5. KONČNE DOLOČBE
Spremembe Vsebine in pogojev akcije
oziroma morebitno objavo predčasnega
preklica ali podaljšanja akcije s strani dobavitelja bo dobavitelj objavil na svoji spletni
strani www.rwe.si.
Vsebina in pogoji za akcijo »MOS 2017«
so sestavni del Pogodbe o dobavi in so na
voljo odjemalcu na sedežu dobavitelja, kot
tudi na njegovi spletni strani www.rwe.si
in www.najcenejsaelektrika.si in veljajo od
dneva sprejema, to je 12.09.2017.
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