
 

 

 

IZJAVA NOVEGA KUPCA O SODELOVANJU V AKCIJI »NAŠA 
NAJUGODNEJŠA PONUDBA ZEMELJSKEGA PLINA IN ELEKTRIČNE 
ENERGIJE ZA NOVE KUPCE«  
 
PODATKI O KUPCU 
 
Ime in priimek: ______________________________________________________________________ 
Naslov: ____________________________________________________________________________ 
Številka in naziv pošte: ________________________________________________________________ 
Številka odjemnega mesta: _________ Operater distribucijskega sistema (ODS): __________________ 
(podatek najdete na računu za zemeljski plin)                      (podatek najdete na računu za zemeljski plin) 
 
IZJAVA za prodajalca zemeljskega plina GEN-I, d.o.o.: 
Potrjujem, da sem v celoti seznanjen in soglašam z določili Vsebine in pogojev za sodelovanje novih kupcev 
električne energije in zemeljskega plina v akciji »Naša najugodnejša ponudba zemeljskega in električne 
energije za nove kupce« (nadalje: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji), ki opredeljujejo vsebino ter 
pogoje za sodelovanje novih kupcev v akciji, z določili Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja 
električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina, ki imajo odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino od vključno CDK1 do vključno 
CDK8 (v nadaljevanju: Splošni pogoji za dobavo ZP), z določili Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in 
prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: 
Splošni pogoji za dobavo EE), Rednim cenikom prodajalca za dobavo električne energije gospodinjskim 
odjemalcem (nadalje: Redni cenik za dobavo EE), in Rednim cenikom prodajalca za dobavo zemeljskega 
plina (nadalje: Redni cenik za dobavo ZP),vse sprejeto s strani prodajalca, ki so na voljo na sedežu GEN-I, 
d.o.o., Vrbina 17, Krško in na spletni strani www.pocenielektrika.si. www.poceniplin.si. S podpisom te Izjave 
novega kupca o sodelovanju v akciji »Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije 
za nove kupce« (v nadaljevanju: Izjava) potrjujem, da ne sodelujem v kateri koli drugi akciji prodajalca, 
namenjeni kupcem električne energije in zemeljskega plina, ter da izrecno soglašam s pristopom k akciji 
»Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce« (nadalje: Akcija) in k 
prevzemu vseh pravic in obveznosti, ki izvirajo iz Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji. S podpisom 
izjavljam, da bom najkasneje do vključno 15. 1. 2018 prodajalcu bodisi na njegov sedež bodisi v katero koli 
njegovo organizacijsko enoto dostavil originalno podpisano Pogodbo o dobavi zemeljskega plina 
gospodinjskemu odjemalcu (nadalje: Pogodba) in to Izjavo ter original podpisano Pogodbo o dobavi 
električne energije gospodinjskemu odjemalcu z Izjavo. Soglašam, da podpis te Izjave šteje kot priloga in 
učinkuje kot veljavna sprememba – dopolnitev k sklenjeni Pogodbi tako, da se pogodbeni stranki k določilu 
3. člena te sklenjene Pogodbe (Cene in plačilni pogoji) dogovorita, da je veljavnost cen v okviru te Akcije 12 
mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca. Po izteku obdobja 
upoštevanja ugodnosti te akcije bo prodajalec kupcu dobavljeni zemeljski plin obračunal po vsakokrat 
veljavnem Rednem ceniku za dobavo ZP, skladno s Splošnimi pogoji. Prodajalec bo kupcem, ki bodo 
izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v tej akciji, račune izdajal na način kot določeno v Vsebini in pogojih 
za sodelovanje v akciji. Če kupec tekom obdobja upoštevanja ugodnosti dejansko uspešno zamenja 
dobavitelja zemeljskega plina in/ali električne energije v korist novega dobavitelja, ki ni več prodajalec, 
pravica do ugodnosti preneha tako za energent, za katerega prodajalec ni več dobavitelj, kot za energent za 
katerega prodajalec ostaja dobavitelj (v primeru zamenjave dobavitelja samo za en energent), in sicer za 
vključno tisti mesec, ko je menjava dobavitelja v korist novega dobavitelja dejansko uspešno izvedena. 
Seznanjen sem, da mi lahko prodajalec iz utemeljenih razlogov zavrne pravico do sodelovanja v tej Akciji v 
skladu z Vsebino in pogoji za sodelovanje v akciji. V primeru, ko prodajalec kupcu zavrne pravico do 
sodelovanja, ima pravico kupcu zaračunati vse stroške, ki jih je imel s priznavanjem z Akcijo pridobljenih 
ugodnosti, ter kupcu zaračunati že priznane ugodnosti. 
 
Oddaja Izjave: 
Na sedež GEN-I, d.o.o. ali v katero koli njegovo organizacijsko enoto do vključno 15. 1. 2018 dostavite 
original podpisano to Izjavo in Pogodbo o dobavi zemeljskega plina gospodinjskemu odjemalcu ter 
Pogodbo o dobavi električne energije gospodinjskemu odjemalcu z Izjavo. Ta podpisana Izjava in 
Pogodba o dobavi zemeljskega plina gospodinjskemu odjemalcu ter Pogodba o dobavi električne 
energije gospodinjskemu odjemalcu z Izjavo so pogoj za sodelovanje v akciji »Naša najugodnejša 
ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce«. 
 
Datum in kraj:____________________  Podpis kupca:____________ 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Izpolni prodajalec:           
                                                                          
Zaposleni:_____________________________________        
 
Datum prejema: ________________________________ 
 
Podpis: _______________________________________ 


