
 

 

IZJAVA OBSTOJEČEGA KUPCA ELEKTRIČNE ENERGIJE O SODELOVANJU V AKCIJI 
»SONCE – NAJCENEJŠI VIR ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GOSPODINJSTVA/4«  
 
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 »Sonce – najcenejši vir električne energije za 
gospodinjstva/4« (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), 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), s Pogoji 
varstva osebnih podatkov 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 »Sonce – najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/4« 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 7. 5. 2020 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) in ne Pogodbe o dobavi električne energije in samooskrbi 
gospodinjskega odjemalca z električno energijo. Prav tako izrecno soglašam, da sem v času trajanja te akcije z družbo GEN-I 
SONCE, energetske storitve, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, matična št.: 6727077000, ID za DDV: SI 52266192 
sklenil Pogodbo o izgradnji naprave za samooskrbo ter prodajalcu do vključno dne 7. 5. 2020 bodisi na njegov sedež bodisi v 
katero koli njegovo organizacijsko enoto dostavil original podpisano Pogodbo o izgradnji naprave za samooskrbo. 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 kupcem, ki 
bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v tej akciji, cene v okviru te akcije upošteval od prvega dne v mesecu, ki sledi 
mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji. Prodajalec mi bo cene v okviru te akcije 
upošteval do dne uspešnega priklopa naprave za samooskrbo na merilno mesto, za katerega sem veljavno pristopil k tej akciji, 
oziroma najkasneje do dne 31. 8. 2020 v primeru, da priklop ne bo uspešno izveden do dne 31. 8. 2020. Po izteku obdobja 
veljavnosti akcijskih cen, mi bo prodajalec obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem Rednem ceniku, 
skladno s Splošnimi pogoji, oziroma po cenah iz Rednega cenika električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, 
v kolikor bom s prodajalcem sklenil Pogodbo o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo. Cenika 
sta objavljena na spletni strani prodajalca: http://www.pocenielektrika.si/za-dom/cene-in-tarife/cenik/. 
 
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 »Sonce – najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/4« 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 s Soglasjem 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 izhaja drugače. 
 
Oddaja izjave: 
Na sedež GEN-I, d.o.o. ali v katero koli njegovo organizacijsko enoto pošljite oz. dostavite original podpisano to Izjavo in 
Pogodbo o izgradnji naprave za samooskrbo do vključno 7. 5. 2020. Podpisana Izjava in Pogodba o izgradnji naprave za 
samooskrbo je pogoj za sodelovanje v akciji »Sonce – najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/4«. 
 
 
Datum in kraj:_______________________ Podpis kupca: ________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV  
 
Če podajate privolitev za obdelavo osebnih podatkov za spodaj opisani namen, označite to s kljukico/križcem pred DA.  
 

Podajam izrecno privolitev, da lahko upravljavec GEN-I, d.o.o. in z njim povezane družbe (naštete na spletni strani 
http://www.gen-i.si/) moje osebne podatke pridobljene v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti upravljavca obdeluje 
za namene obveščanja o osebno prilagojenih ponudbah, v skladu s Pogoji varstva osebnih podatkov ter mi pošilja 
osebno prilagojena obvestila prek sporočil SMS in MMS, pošte in elektronske pošte, do preklica tega soglasja. 

  

                     DA 
 
Privolitev velja do preklica. 
Privolitev imam pravico kadarkoli spremeniti/preklicati tako, da to sporočim pisno na sedež upravljavca: GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško ali 
v katerokoli njegovo poslovno enoto ali na njegov elektronski naslov: dpo@gen-i.eu. Preklic lahko podam na obrazcu, ki se nahaja na spletni 
strani www.pocenielektrika.si.     
Naprošamo vas za čitljivo in jasno označevanje izbrane možnosti. Upoštevane bodo samo tiste privolitve, ki bodo imele nedvoumno 
kljukico/križec pred DA. Pogoji varstva osebnih podatkov, dostopni na www.pocenielektrika.si.  

http://www.pocenielektrika.si/

