Slovenija

AKCIJSKI POGOJI DRUŽBE RWE LJUBLJANA,
ENERGETSKE STORITVE, D.O.O.
za sodelovanje novih malih poslovnih odjemalcev v akciji »ERSTE CARD 2018«

1. UVODNE DOLOČBE
RWE Ljubljana, energetske storitve, d.o.o. (v
nadaljevanju: »dobavitelj«) bo vsem novim
malim poslovnim odjemalcem (v nadaljevanju:
»odjemalec«), ki bodo izpolnjevali te pogoje za
sodelovanje v akciji »ERSTE CARD 2018« (v nadaljevanju: »Pogoji akcije« oz. tudi »Akcija«),
priznal ugodnosti, opisane v tem dokumentu.
Določila Pogojev akcije se smiselno uporabljajo
skupaj z določili Splošnih pogojev družbe RWE
Ljubljana, energetske storitve, d.o.o. za dobavo
električne energije poslovnim odjemalcem in
Splošnih pogojev družbe RWE Ljubljana, energetske storitve, d.o.o. za dobavo zemeljskega
plina poslovnim odjemalcem (v nadaljevanju
skupno: »Splošni pogoji« pri čemer se termin
Splošni pogoji v nadaljevanju tega dokumenta
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 te Akcije prevladajo določila Pogojev akcije.
Pogoji akcije in Ceniki za male poslovne odjemalce so dostopni na spletni strani ter na sedežu
dobavitelja.
Mali poslovni odjemalec je odjemalec električne energije in/ali zemeljskega plina na nizki
napetosti, ki ni gospodinjski odjemalec in ima
priključno moč manjšo od 41kW oziroma odjemalec zemeljskega plina, katerega predvidena
povprečna letna poraba ne presega 10.000
Sm3, in ki ni gospodinjski odjemalec, pri čemer
je gospodinjski odjemalec odjemalec, ki kupuje
električno energijo in/ali zemeljski plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje
rabo za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti.
Novi mali poslovni odjemalec je odjemalec, ki
v času trajanja Akcije sklene Pogodbo o dobavi
za merilno oz. odjemno mesto, katerega dobavitelj na dan sklenitve pogodbe ni RWE Ljubljana,
energetske storitve, d.o.o.

2. TRAJANJE AKCIJE
Akcija traja najmanj v času od vključno
10.04.2018 do vključno 10.05.2018. V primeru,
da bo trajanje akcije podaljšano, bo o podaljšanju dobavitelj pravočasno obvestil odjemalce na
svoji spletni strani.
Šteje se, da novi mali poslovni 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 in izpolnjuje Pogoje akcije.

3. VSEBINA IN POGOJI ZA
SODELOVANJE V AKCIJI
V Akciji lahko sodelujejo in pridobijo ugodnosti
vsi novi mali poslovni odjemalci, za katere veljajo
Pogoji akcije in Splošni pogoji ter ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
–– mali poslovni odjemalec je ali je v preteklosti
bil v pravnem odnosu s podjetjem Erste Card
d.o.o. oziroma je ali je v preteklosti bil njegova stranka,
–– mali poslovni odjemalec v času trajanja Akcije
z dobaviteljem sklene Pogodbo o dobavi električne energije in/ali v času trajanja Akcije
z dobaviteljem sklene Pogodbo o dobavi zemeljskega plina,
–– menjava dobavitelja električne energije in/ali
zemeljskega plina v korist dobavitelja je dejansko uspešno izvedena,
–– Pogodba o dobavi električne energije in/ali
Pogodba o dobavi zemeljskega plina, podpisana s strani malega poslovnega odjemalca,
je v originalu dostavljena dobavitelju vključno
do zadnjega dne trajanja Akcije iz 2. točke teh
Pogojev akcije.

4. PREDMET IN CENA
Vsem odjemalcem, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, dobavitelj zagotavlja sledeče ugodnosti:
• posebni 20 % popust na v času Akcije veljavni redni cenik električne energije malim
poslovnim odjemalcem,
• posebni 10 % popust na v času Akcije veljavni redni cenik zemeljskega plina malim
poslovnim odjemalcem,
• posebni 10 % popust na ponudbo
industrijske in vse ostale razsvetljave ter
možnost plačila na do 36 obrokov z 0 %
obresti,
• brezplačno svetovanje glede zamenjave
razsvetljave. Brezplačni obisk in svetovanje na sedežu odjemalca se izvede le v
primeru, da je potencial zamenjave več kot
100 svetil.
Obdobje ugodnosti: Dobavitelj bo popuste oz.
ugodnosti v okviru te Akcije upošteval na prvem
mesečnem računu za dobavljeno električno energijo in/ali zemeljski plin ter na vseh nadaljnjih računih vse do računa, izdanega za električno energijo in/ali zemeljskega plina, ki bo dobavljen/a
do vključno 31.5.2019. Po 01.06.2019 bo dobavitelj malemu poslovnemu odjemalcu dobavo
obračunal po vsakokrat veljavnem rednem Ceniku za male poslovne odjemalce, objavljenem na
spletni strani dobavitelja in dostopnem na njegovem sedežu poslovanja.

Dobavitelj bo pri obračunu ugodnosti upošteval:
–– količino odčitka električne energije in/ali zemeljskega plina, ki je enaka odjemalčevemu
odčitku stanja števca, preko katerega odjemalec odjema električno energijo in/ali zemeljski plin, pod pogojem, da je odjemalec
oddal števčno stanje v skladu s Splošnimi
pogoji oz.
–– količino električne energije in/ali zemeljskega
plina 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 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 električne energije in/ali Pogodbe
o dobavi zemeljskega plina s strani malega
poslovnega odjemalca so določene v Splošnih
pogojih.

5. KONČNE DOLOČBE
Dobavitelj bo osebne podatke odjemalca varoval v skladu s predpisi in jih uporabil za namen
Akcije.
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 strani www.rwe.si.
Pogoji akcije so sestavni del Pogodbe o dobavi
in so na voljo odjemalcu tako na sedežu dobavitelja, kakor tudi na njegovi spletni strani.
Ljubljana, dne 10.4.2018
RWE Ljubljana, energetske storitve, d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13, p.p. 376, 1000 Ljubljana

