POGODBA O PRODAJI IN NAKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE št
ki jo skleneta družba Energia gas and power d.o.o., Tovarniška cesta 2A, 5270 Ajdovščina, matična številka: 7111703000, ID št. za DDV: SI18203949, št.TRR: SI56 6100 0001 4264 003 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. Ljubljana), ki jo zastopa Matteo
Ballarin, direktor (v nadaljevanju dobavitelj) in

PONUDBA:

PLAČNIK (v nadaljevanju odjemalec)
Ime in priimek/naziv:
Davčna št:
Davčni zavezanec:
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Davčna št. na računu:
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Cena brez DDV

Matična številka:
TRR: SI 56

NAČIN IZDAJE RAČUNA

Naslov:

UPN (papirnata oblika)

Telefonska številka:

E-RAČUN na e-naslov:

E-mail:

MERILNO MESTO
Številka MM

Naziv MM

Naslov MM

Predvidena letna količina kWh
VT

MT

ET

Pogodba se sklepa na podlagi Splošnih pogojev za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem (v nadaljevanju SP) ter Cenika in prodajnih pogojev (v nadaljevanju Cenik), ki so skupaj z morebitnimi prilogami
sestavni del te pogodbe. Odjemalec izrecno izjavlja, da je seznanjen s SP, PP in cenikom in se z njimi strinja. V primeru, da odjemalec, brez krivde dobavitelja, odstopi od pogodbe, z učinkom prej kot eno leto po sklenitvi
pogodbe, oziroma da dobavitelj odpove pogodbo zaradi neporavnanih obveznosti oziroma drugih vzrokov, s strani odjemalca, mora dobavitelju na njegovo zahtevo plačati nadomestilo za predčasno prekinitev pogodbe, ki
je določeno v Ceniku. Dobavitelj lahko odjemalcu, skladno z veljavnim cenikom dodatnih storitev, obračuna tudi strošek izdelave obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe.
Dobavitelj bo dobavljal električno energijo (v nadaljevanju EE) preko merilnih mest, navedenih na pogodbi. Jakost omejevalca toka, obračunsko moč, način merjenja in začetno stanje s števca EE potrjuje operater. Dobavitelj
bo odjemalcu dobavljal EE od začetka uporabe te pogodbe pod pogoji, ki so sestavni del pogodbe. Dobavitelj, skladno s SP, nudi odjemalcu tudi druge storitve in jih zaračunava skladno s cenami iz cenika dodatnih storitev.
Pogodbene obveznosti bo dobavitelj izvrševal kakovostno ter v skladu z veljavnimi predpisi.
Dobavitelj bo odjemalcu zaračunaval dobavljeno EE in ostale storitve po cenah iz Cenika in skladno s SP ter odjemalcu izstavljal račune za dobavljeno EE skladno s SP. Odjemalec mora poravnati račune za dobavljeno EE v
roku in na način, določen v SP. V nasprotnem primeru ima dobavitelj pravico pozvati odjemalca k plačilu z opominom. Komunikacija med dobaviteljem in odjemalcem (obvestila, zahteve, pritožbe, vprašanja…) poteka pisno
po pošti, preko elektronske pošte info@e-nergia.si ali telefonske številke 01/565 44 88.
Odjemalec pooblašča dobavitelja, da v njegovem imenu in za njegov račun:
1. vodi postopek menjave dobavitelja ter postopek urejanja števčnih stanj pri distribucijskemu elektrooperaterju (v nadaljevanju DO) (posreduje mu odčitke merilne naprave, ki jih odjemalec sporoči dobavitelju za potrebe
obračuna EE in obračuna stroškov uporabe omrežja ipd.). Odjemalec se zaveda, da ima DO pravico preveriti ali sporočen odčitek odraža dejansko porabljeno količino EE na tej merilni napravi. V kolikor DO ugotovi, da
sporočen odčitek ne odraža dejansko porabljene količine EE, si dobavitelj pridržuje pravico, da odčitka ne upošteva. Odjemalec pooblašča dobavitelja za izvedbo vsega potrebnega za izvajanje pogodbe o dobavi pri DO,
vključno s posredovanjem vseh podatkov, navedenih v pogodbi, pripravo, izpolnitvijo ter podpisom izjav in podobnega, kar bi zahteval DO in se nanaša na odjemalca. Odjemalec bo dobavitelju v predpisanih rokih posredoval
vse podatke, ki jih bo DO zahteval od dobavitelja. Hkrati odjemalec priznava vsa opravila dobavitelja v odjemalčevem imenu v času veljavnosti pogodbe za pravno veljavna;
2. sklene z DO pogodbo o uporabi sistema (ne glede na njeno poimenovanje) za merilno mesto iz te pogodbe ter uredi vse potrebno v zvezi s tem. V kolikor se izkaže potreba, v njegovem imenu in za njegov račun pri DO
uredi spremembo lastnika oziroma plačnika pri že sklenjeni pogodbi o uporabi sistema oziroma uredi spremembo/sklenitev nove pogodbe o uporabi sistema, in sicer za merilno mesto iz te pogodbe, ter vse potrebno v zvezi
s tem. Beseda »plačnik« v tej točki pomeni plačnika uporabe omrežja DO in dajatev, določenih s strani države;
3. od DO pridobi vse podatke, potrebne za izvajanje dobave.
Odjemalec soglaša, da dobavitelj njegove (tudi morebitne osebne) podatke zbira, obdeluje in shranjuje za potrebe izvajanja pogodbe, neposrednega trženja in tržnih analiz. Odjemalec lahko kadar koli od dobavitelja (pisno
po redni ali elektronski pošti) zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove (osebne) podatke za namene neposrednega trženja in tržnih analiz. Odjemalec se strinja, da dobavitelj posreduje njegove (osebne)
podatke za izvajanje postopkov iz prejšnjega odstavka te pogodbe in zakonsko upravičenim subjektom ter da resničnost in spremembe (osebnih) podatkov preverja pri pristojnih organih. Vse osebne podatke bo dobavitelj
varoval v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Dobavitelj v jasno razvidni, razumljivi in berljivi obliki odjemalcu zagotavlja vse zakonsko zahtevane informacije v zvezi z osebnimi podatki v dokumentu
Pogoji varstva osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani www.e-nergia.si. Odjemalec izjavlja, da je z dokumentom Pogoji varstva osebnih podatkov seznanjen.
Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta obljubili, ponudili ali dali kakršnekoli nedovoljene koristi posredno ali neposredno kateremu koli predstavniku ali posredniku pogodbene stranke, z namenom pridobitve posla,
sklenitve posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitve dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali zaradi kakršnegakoli drugega ravnanja opustitve, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali bi bila
omogočena pridobitev nedovoljene koristi pogodbeni stranki, njenemu zastopniku, predstavniku ali posredniku.
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno.V kolikor to ne bo mogoče, bo za reševanje teh sporov pristojno krajevno pristojno sodišče.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da ima dobavitelj v primeru izločitve dejavnosti prodaje EE upravičenim odjemalcem iz podjetja Energia gas and power d.o.o. pravico, da lahko prenese to pogodbo nekomu tretjemu, ki s
tem postane imetnik vseh pravic in obveznosti iz te pogodbe. Odjemalec v takšen prenos brezpogojno privoljuje vnaprej. Do prenosa pogodbe pride takrat, ko je odjemalec o prenosu obveščen. Dobavitelj se zavezuje, da
se v tem primeru pogoji dobave EE iz te pogodbe in splošni pogoji za odjemalca ne spremenijo
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa, za nedoločen čas, uporablja pa se od prvega odbirka števca oziroma od vključitve v bilančno (pod)skupino dobavitelja, preneha pa skladno s SP. Pogodba je sestavljena v dveh izvodih,
od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.

DOBAVITELJ

Energia gas and power d.o.o.
Podpis:
(poslujemo brez žiga)

ODJEMALEC

Kraj in datum:

Ime in priimek podpisnika:
Žig in podpis:

Šifra akviziterja:
Energia gas and power d.o.o., Tovarniška cesta 2A, 5270 Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, mat. št. 7111703000, osnovni kapital družbe 7.500 EUR, ID št. za DDV: SI18203949, t: 01/565 44 88, e:
info@e-nergia.si, www.e-nergia.si.

