POGODBA O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE št
ki jo skleneta 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 ga zastopa Matteo Ballarin, direktor
(v nadaljevanju dobavitelj) in

PLAČNIK (v nadaljevanju odjemalec)

NASLOVNIK

Ime in priimek/naziv:

Davčna št:

( V kolikor plačnik ni enak naslovniku )

Ime in priimek/naziv:
-

Naslov:

Davčni zavezanec:

DA

NE

Davčna št. na računu:

DA

NE

NAČIN IZDAJE/PLAČILA RAČUNA

Naslov:

UPN (papirnata oblika)
Račun na e-naslov (v PDF obliki):

Telefonska številka:

SDD - plačilo preko direktne SEPA obremenitve

E-mail:

ZDRUŽEN RAČUN (pogodb o dobavi električne energije)

PONUDBA ELEKTRIČNE ENERGIJE:

Številka MM

Naziv MM

MERILNO MESTO

Naslov MM
VT

Predvidena letna količina kWh
MT

ET

1. člen PREDMET POGODBE
Predmet te pogodbe je dobava in odjem električne energije za merilno/a mesto/a, navedeno/a v tej pogodbi.
Dobavitelj bo dobavljal električno energijo (v nadaljevanju EE) preko merilnega mesta, navedenega na pogodbi. Jakost omejevalca toka, obračunsko moč, način merjenja in začetno stanje s števca EE potrjuje operater.
Pogodba se sklepa na podlagi Splošnih pogojev za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju SP) ter Ponudbe s cenikom s prodajnimi pogoji (v nadaljevanju Ponudba s cenikom), ki so skupaj z morebitnimi prilogami
sestavni del te pogodbe.
Odjemalec s podpisom te pogodbe izrecno izjavlja, da je seznanjen in je prejel SP in Ponudbo s cenikom in se z njimi strinja.
2. člen CENE IN PLAČILNI POGOJI
Dobavitelj bo odjemalcu zaračunaval dobavljeno EE in ostale storitve po cenah iz Ponudbe s cenikom in skladno s SP ter odjemalcu izstavljal račune za dobavljeno EE skladno s SP, odjemalec pa je za dobavljeno električno energijo dolžan plačati v roku
in na način, določen v SP.
Dobavitelj, skladno s SP, nudi odjemalcu tudi druge storitve in jih zaračunava skladno s cenami iz cenika dodatnih storitev.
V primeru zamude ima dobavitelj pravico pozvati odjemalca k plačilu z opominom.
3. člen NASLOV ZA OBVEŠČANJE
Komunikacija med dobaviteljem in odjemalcem (obvestila, zahteve, pritožbe, vprašanja, ipd.) poteka pisno po pošti ali preko elektronske pošte: info@e-nergia.si.
Odjemalec se strinja, da ga dobavitelj o spremembah cene ali spremembe SP, na podlagi katere lahko odstopi od Pogodbe obvesti s pisim obvestilom, poslanim po navadni pošti ali po elektronski pošti. Na strani odjemalca so veljavni kontaktni podatki
tisti, ki so navedeni v uvodnih določilih te Pogodbe.
Če se kontaktni podatki odjemalca spremenijo, se odjemalec zavezuje dobavitelja nemudoma, najkasneje pa v roku 8 dni od spremembe, o spremembi obvestiti dobavitelja. V kolikor odjemalec dobavitelja o spremembi ne obvesti, se vsa pisanja,
posredovana na naslove, navedene v pogodbi, štejejo za pravilno poslana in s strani odjemalca prejeta.
4. člen KAKOVOST ZAGOTAVLJANJA STORITEV
Pogodbene obveznosti bo dobavitelj izvrševal kakovostno ter v skladu z veljavnimi predpisi. Če dobavitelj krši zajamčeni standard kakovosti in je kršitev nastala iz ralogov na strani dobavitelja, dobavitelj odgovarja v skadu z veljavno zakonodajo.
5. člen POOBLASTILA IN IZJAVA ODJEMALCA
Odjemalec pooblašča dobavitelja, da v njegovem imenu in za njegov račun:
- uredi prekinitev obstoječe pogodbe o dobavi električne energije, pri čemer odjemalec izjavlja, da se zaveda posledic prekinitve oziroma prenehanja, ki izhajajo iz Pogodbe o dobavi električne energije z
obstoječim dobaviteljem in njenih dodatkov,
- pridobi s strani SODO podatke o porabi električne energije, podatke o merilnem mestu, lastništvu merilne naprave oziroma druge potrebne podatke,
- izvede vse potrebno za nemoteno 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,
- 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.
6. člen VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Odjemalec se strinja, da dobavitelj kot upravljavec osebne podatke odjemalca obdeluje skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. Obdeluje jih za namene izvajanja aktivnosti na zahtevo odjemalca pred sklenitvijo pogodbe
(priprava informacij, ponudb, ipd.), za izvajanje pogodbe, za izpolnitev zakonskih obveznosti dobavitelja ter zaradi zakonitih interesov, med katere spadajo tudi neposredno trženje in posredovanje, vključno z obdelavo osebnih podatkov družbam, ki
so z upravljavcem povezane (objavljene na spletni strani www.e-nergia.si). 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.
Zaradi nemotenega izvajanja pogodbe odjemalec pooblašča dobavitelja, da si slednji sme kadarkoli in od kateregakoli organa, institucije, delodajalca, banke ali drugega upravljavca osebnih podatkov, pridobiti zahtevane podatke, z namenom
preverjanja podatkov, navedenih v pogodbi oziroma za ugotavljanje njihovih sprememb ter zaradi morebitnega neplačila opraviti poizvedbe o odjemalčevih (dolžnikovih) osebnih podatkih in njegovem premičnem in nepremičnem premoženju.
7. člen TRAJANJE POGODBE IN ODPOVED
Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas in lahko preneha na način, kot je to določeno s SP.
V primeru, da Pogodba preneha veljati pred potekom enega leta od sklenitve pogodbe in za ta primer SP ali Ponudba, na podlagi katere je bila Pogodba sklenjena, določata obveznost odjemalca za plačilo pogodbene kazni, potem je odjemalec ob
prenehanju Pogodbe dolžan poravnati predvideno pogodbeno kazen.
Dobavitelj lahko odjemalcu, skladno z veljavnim cenikom dodatnih storitev, obračuna tudi strošek izdelave obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe.
8. člen KONČNE DOLOČBE
Pogodbeni stranki si bosta vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz Pogodbe, prizadevali reševati sporazumno. V primeru, da to ne bi bilo mogoče, se spori rešujejo pred sodiščem, pristojnim skladno z zakonodajo.
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, dobava pa se prične z dnem izvedbe menjave dobavitelja s strani DO, skladno s predpisi.
Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.

DOBAVITELJ

ODJEMALEC

Energia gas and power d.o.o.

Kraj in datum:

Podpis:
(poslujemo brez žiga)

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.

