POGODBA O DOBAVI ZEMELJSKEGA PLINA št.
Energia gas and power, trgovanje in prodaja energentov in svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, matična številka: 7111703000, davčna številka: SI 18203949,
TRR: SI56 6100 0001 4264 003, odprt pri Delavski hranilnici d.d., ki ga zastopa Matteo Ballarin, direktor (v nadaljevanju: »Dobavitelj«)

in
Ime, priimek:
Naslov:
Kraj in pošta:
EMŠO.:
Davčna št.:
Telefon:
Zaščiteni odjemalec: DA

E-naslov:
NE

Predmet pogodbe
Predmet te Pogodbe o dobavi zemeljskega plina je prodaja in nakup zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za odjemno mesto:
Naslov odjemnega mesta:
Številka odjemnega mesta:
Predvidena letna poraba v kWh/leto
C(DK):
Priključna moč v kW:
Obstoječi dobavitelj ___________________________
Odjemalec/Plačnik želi prejemati račun (ustrezno obkrožite):
- Na elektronski naslov
- V fizični obliki po pošti
Cene in plačilni pogoji
Dobavitelj bo Odjemalcu zaračunaval za dobavljen zemeljski plin in ostale storitve skladno s cenami, objavljenimi v ceniku ter skladno s Splošnimi pogoji.
Obračun dobavljenega zemeljskega plina Dobavitelj izvaja na predpisan način in v skladu s Splošnimi pogoji.
Kakovost
Dobavitelj zagotavlja zanesljivost dobave zemeljskega plina Odjemalcu, skladno z veljavno zakonodajo in standardi na področju zanesljive oskrbe s plinom.
Pooblastila in soglasja
Odjemalec pooblašča Dobavitelja, da v njegovem imenu in za njegov račun (ustrezno obkrožite):
pri ODS izpelje potrebne korake za ureditev dostopa do distribucijskega omrežja (v primeru, da Odjemalec dostopa še nima):

DA

NE

vloži zahtevo in izvede druge ustrezne korake za ureditev prekinitve (odpovedi) obstoječe pogodbe o dobavi z drugim dobaviteljem, ob upoštevanju veljavnih splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina
obstoječega dobavitelja. Odjemalec je seznanjen s posledicami prekinitve obstoječe pogodbe o dobavi zemeljskega plina:
DA NE
pridobi s strani ODS podatke, odčitane z merilne naprave na Odjemnem mestu o porabi zemeljskega plina, podatke o merilni napravi in druge potrebne podatke, ki so potrebni za obračun postavke za
izvajanje meritev in izvajanje Pogodbe o dobavi: DA NE
Odjemalec soglaša, da mu Dobavitelj na enotnem računu, skupaj z zaračunano dobavo zemeljskega plina zaračunava tudi uporabo omrežja, skladno z določili vsakokrat veljavnih predpisov in Splošnih
pogojev. Če Odjemalec ni imetnik soglasja za priključitev, mora Dobavitelju dostaviti soglasje imetnika soglasja za priključitev, skladno z zahtevami pristojnega ODS, in sicer tako za sklenitev pogodbe o
dobavi kot tudi za plačevanje stroškov uporabe omrežja s strani Dobavitelja, skladno s Splošnimi pogoji:
DA NE
Čas veljavnosti
Pogodba prične veljati, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank in je sklenjena za nedoločen čas in preneha veljati skladno z določili Splošnih pogojev. Odpoved pogodbe je možna po določilih
Splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.
Dobava zemeljskega plina se prične izvajati z dnem izvedbe menjave dobavitelja s strani ODS, skladno z veljavno zakonodajo.
Splošni pogoji
Sestavni del te Pogodbe so vsakokrat veljavni Splošni pogoji dobave zemeljskega plina male poslovne odjemalce, ki so dostopni na sedežu dobavitelja in spletni strani https://www.e-nergia.si/. S podpisom
izjavljam, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji.
Reševanje sporov
Dobavitelj in Odjemalec si bosta vse spore, ki bi nastali v zvezi z razmerjem, ki izvira iz Pogodbe o dobavi zemeljskega plina, prizadevala rešiti na miren in sporazumen način. V kolikor mirna rešitev spora
ne bo mogoča, bosta v zvezi s tem upoštevali določila Splošnih pogojev.
Osebni Podatki
Odjemalec se strinja, da Dobavitej kot upravljavec osebne podatke Odjemalca, v kolikor jih podana na podlagi te Pogodbe zgoraj, obdeluje skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov,
za namen izvajanja te Pogodbe. Poleg tega izrecno soglašam, da Odjemalec obdeluje na podlagi te Pogodbe dane osebne podatke za (ustrezno obkrožite):
- namen oglaševanja ponudbe blaga in storitev Dobavitelja z uporabo e-pošte, SMS sporočil, telefona ali pošte, vključno z obveščanjem Odjemalca o ugodnostih, akcijah, novostih in drugih informacijah v
zvezi s ponudbo blaga in storitev Energie gas and power;
- namen izvajanja tržnih raziskav o ponudbi blaga in storitev Dobavitelja, za trženjske in poslovne namene (vključno z analizami, raziskavami, anketami, ipd.);
- namen priprave ponudbe oziroma izdelave posamezniku prilagojenih ponudb (analiza in obdelava podatkov o Odjemalcu za namen profiliranja Odjemalca), vključno z analizo nakupnih navad z namenom
zagotavljanja boljše storitve in ponudbe.
Odjemalec je seznanjen s pogoji obdelave osebnih podatkov, kot so opredeljeni s Splošnimi pogoji.

Energia gas and power, d.o.o.

ODJEMALEC
PODPIS

Strinjamo se z udeležbo in sodelovanjem v nagradnih igrah, ki jih v času trajanja te Pogodbe o dobavi organizira in izvaja družba Energia gas and power, d.o.o., Verovškova ulica 55,
1000 Ljubljana, matična številka: 7111703000, ter se strinjam z vsakokratnimi splošnimi pogoji in pravili za sodelovanje v nagradnih igrah, ki bodo objavljene na: https://www.energia.si/. Strinjam se, da družba Energia gas and power d.o.o. podatke iz te pogodbe obdeluje za namen izvedbe nagradne igre, ter smo seznanjeni, da lahko soglasje za sodelovanje v
nagradnih igrah in obdelavo osebnih podatkov pri družbi Energia gas and power d.o.o. kadarkoli prekličemo.

