
 

 

IZJAVA OBSTOJEČEGA KUPCA ELEKTRIČNE ENERGIJE O 
SODELOVANJU V AKCIJI »PREDPRAZNIČNA POCENI ELEKTRIKA« 
 
PODATKI O KUPCU  
Ime in priimek:_________________________________________________________________________ 
Naslov:______________________________________________________________________________ 
Številka in naziv pošte: __________________________________________________________________ 
Številka merilnega mesta:____________________ Izvajalec nalog distrib. operaterja:________________ 
(podatek najdete na računu za električno energijo) 
 

Izjava za prodajalca električne energije GEN-I, d.o.o.: 
Spodaj podpisani kupec s to Izjavo izrecno potrjujem, da sem v celoti seznanjen in soglašam z določili 
Vsebine in pogojev za sodelovanje novih in obstoječih kupcev električne energije v akciji »Predpraznična 
Poceni elektrika« (v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji) družbe GEN-I, trgovanje in 
prodaja električne energije, d.o.o. kot prodajalca (v nadaljevanju: prodajalec) ter 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) in Rednim cenikom za električno energijo 
gospodinjskim odjemalcem (nadalje: Redni cenik), sprejetimi s strani prodajalca, ki so na voljo na sedežu 
GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, Krško in na spletni strani www.pocenielektrika.si. 
 
Izjava obstoječega kupca:  
S podpisom te Izjave izrecno soglašam s pristopom k akciji »Predpraznična Poceni elektrika« 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 5. 1. 2018 prodajalcu bodisi na njegov sedež bodisi v katero koli 
njegovo organizacijsko enoto dostavil original podpisano to Izjavo. Izjavljam, da imam s prodajalcem že 
sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije gospodinjskemu odjemalcu (v nadaljevanju: Pogodba). 
Prav tako izrecno soglašam, da ta Izjava 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 bo prodajalec tistim obstoječim kupcem, ki bodo izpolnjevali vse pogoje v tej 
akciji cene v okviru te akcije upošteval: 12 mesecev, šteto od 1. 1. 2018 dalje. Po izteku 12 mesečnega 
obdobja, bo prodajalec kupcu obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem 
ceniku, skladno s Splošnimi pogoji.  
Prodajalec mi bo račune oziroma skupne račune za dobave v obdobju upoštevanja ugodnosti te akcije 
izdajal na način, da bom prejel račun v .pdf obliki (PDF račun) preko portala MOJ GEN-I (https://moj.gen-
i.si/). Seznanjen sem, da mi bo prodajalec, v kolikor ne pristopim k prejemanju PDF računov, v obdobju 
upoštevanja ugodnosti te akcije na računu za električno energijo obračunal strošek v višini 1 EUR (cena z 
22% DDV) za merilno mesto, ki je predmet akcije. Prodajalec mi bo izdajal račune v .pdf obliki tudi za 
dobave po izteku obdobja upoštevanja ugodnosti te akcije vse dokler prodajalcu pisno ne izjavim, da se z 
izdajanjem računa v .pdf obliki ne strinjam. Če prodajalec kupcu izstavlja en mesečni skupni račun za 
električno energijo in zemeljski plin ali en mesečni skupni račun za dve ali več merilnih mest za električno 
energijo, prodajalec na takšnem skupnem računu obračuna ceno, zagotovljeno v okviru te akcije, samo za 
tista merilna mesta električne energije, za katera je kupec izpolnil vse pogoje za sodelovanje v akciji, pri 
čemer prodajalec tudi skupni račun izda v .pdf obliki. 
 
Izjava kupca, ki že sodeluje v kateri od akcij prodajalca: 
S podpisom te Izjave odstopam od akcije prodajalca, v kateri že sodelujem oziroma mi prodajalec že 
upošteva ugodnosti akcije, kar pomeni, da mi pravice do ugodnosti tiste akcije prenehajo z dnem, ko mi 
prodajalec prične upoštevati ugodnosti akcije »Predpraznična Poceni elektrika« v skladu z Vsebino in 
pogoji za sodelovanje v akciji. 
 
POMEMBNA OBVESTILA  
Prodajalec si pridržuje pravico kadar koli v času trajanja akcije iz utemeljenih razlogov kupcu zavrniti 
sodelovanje v akciji v skladu z objavljeno Vsebino in pogoji za sodelovanje v akciji. V tem primeru ima 
prodajalec pravico kupcu, ki mu je zavrnil pravico do sodelovanja v akciji, zaračunati vse stroške, ki jih je 
imel s priznavanjem z akcijo pridobljenih ugodnosti ter kupcu zaračunati že priznane ugodnosti. Ta Izjava 
ne vpliva na ostala določila sklenjene Pogodbe (vključno z njenimi morebitnimi dopolnitvami) oziroma 
Splošnih pogojev, ki ostanejo v celoti v veljavi in zavezujejo prodajalca in kupca nespremenjena, razen v 
kolikor iz vsebine te Izjave oziroma Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji. 
 
Oddaja izjave: 
Na sedež GEN-I, d.o.o. ali v katero koli njegovo organizacijsko enoto dostavite original podpisano 
Izjavo do vključno 5. 1. 2018. Podpisana Izjava je pogoj za sodelovanje v akciji »Predpraznična 
Poceni elektrika«. 
 
 
Datum in kraj:_______________________    Podpis kupca: _____________________ 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Izpolni dobavitelj električne energije GEN-I, d.o.o.:           
                                                                          
Zaposleni: _________________________        
Datum prejema: _____________________ 
Podpis: ____________________________ 


