IN ELEKTRONSKIM
1. OSNOVNE INFORMACIJE/OSNOVNI POJMI
energijo od Dobavitelja.
Dobavitelj (v nadaljevanju Ponudnik in lastnik storitve) je podjetje RWE Ljubljana, energetske storitve,
00, email: prodaja.slovenija@rwe.si in hkrati Izvajalec
p
Izvajalec storitve SMS) je podjetje SI.MOBIL d.d.,

pravic in obveznosti
Odjemalcu na njegov mobilni telefon oziroma na elektronski naslov, navedena v veljavni Pogodbi o
dobavi.

2.
Ti
SMS/email) urejajo pravice in obveznosti ter pogoje med Uporabniki in Ponudnikom in lastnikom
storitve ter Izvajalcem storitve SMS
posameznega Uporabnika.

3. OPIS STORITVE
l je namenjena Uporabnikom, ki so predhodno podali
pisno soglasje za tovrstno storitev na veljavno sklenjeni Pogodbi o dobavi.
Namen storitve

-

zapadlih obveznostih iz pogodbenega razmerja,
o
novih storitvah in produktih,

RWE Ljubljana,
energetske storitve, d.o.o.

vseh ostalih aktivnostih RWE Ljubljana v korist Uporabnika.

Bravni arjeva ulica 13
1000 Ljubljana

Vsak prejemnik
prejema
s pisno zahtevo ODJAVAsms/email, na elektronski naslov
prodaja.slovenija@rwe.si ali na naslov RWE Ljubljana d.o.o.,
1000 Ljubljana.
Uporabnik je seznanjen s pogoji Izvajalcev storitev in sprejema, da :
-

-

p
za uporabo elektronskih komunikacijskih storitev,
r
zvajalec storitve skladno
(Si.mobil skladno s prej navednimi Si.mobilovimi
mi pogoji za uporabo elektronskih
komunikacijskih storitev, RWE Ljubljana pa skladno z zakonodajo,
izvajalca
zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
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-

izvajalca storitev ne moreta zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod
njunim nadzorom,
izvajalca storitev ne odgovarjata za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki,
izvajalca storitev ne moreta zagotavljati delovanja storite

-

ev ter
izvajalca storitev ne odgovarjata za primere

Pogoj za uporabo storite
SMS/email in poda
predhodno pisno soglasje na veljavno sklenjeni Pogodbi o dobavi z Dobaviteljem.

4.
storitev odgovorna
storitve.

ta odgovornost za pravilno izvedbo posamezne

e
posredovanje pravilnih podatkov Ponudnika in lastnika storitve, in za pravilno izvedbo storitev.
tem obvestil uporabnika.

veljavi od 1.6.2016.
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