
   

SPLOŠNI POGOJI AKCIJE  ZA KUPCE CNG ” VOZIM NA METAN”  

1. UVODNA DOLOČILA 

Splošni pogoji akcije ”Vozim na Metan” (v nadaljevanju: Pogoji Akcije) opredeljujejo vsebino in pogoje za sodelovanje kupcev v akciji ”Vozim na 
metan” (v nadaljevanju: Akcija). Dobavitelj JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju: Energetika Ljubljana ali 
dobavitelj) bo vsem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v Akciji, priznal ugodnosti, določene v Pogojih Akcije, ki so objavljeni na spletni 
strani www.energetika-lj.si in www.bivanjudajemoutrip.si. 

Kupec v tej Akciji je član Kluba Zvestoba ogreva in kupec novega vozila na stisnjen zemeljski plin (v nadaljevanju Metan/CNG) ter ima z 
Energetiko Ljubljana sklenjeno Pogodbo o prodaji stisnjenega zemeljskega plina na polnilnici za stisnjen zemeljski plin.  

 

2. VSEBINA AKCIJE 

Vsem kupcem, ki bodo izpolnjevali pogoje Akcije, bo Energetika Ljubljana podarila dobroimetje v znesku 1.000 EUR ali 500 EUR za nakup 
goriva metan/CNG (v nadaljevanju: dobroimetje). V kolikor bo kupec pristopil k akciji v obdobju od 27. 3. 2017 do 10. 4. 2017, pripada kupcu, 
ki izpolnjuje pogoje akcije, dobroimetje v višini 1.000 EUR. V kolikor kupec pristopi k akciji v obdobju od 11. 4. 2017 do zaključka akcije, 
pripada kupcu, ki izpolnjuje pogoje akcije, dobroimetje v višini 500 EUR. 

Dobroimetje lahko kupec izkoristi le za gorivo, kupljeno na polnilnicah Energetike Ljubljana in sicer po izpolnitvi pogojev Akcije.  

Kupci bodo po sklenitvi Pogodbe o prodaji stisnjenega zemeljskega plina na polnilnici za stisnjen zemeljski plin prejeli identifikacijsko kartico. 

 

3. POGOJI SODELOVANJA V AKCIJI 

3.1. Pogoji za kupce 

V Akciji sodelujejo kupci, ki: 

a.) so lastniki novega vozila na CNG, kupljenega pri podjetju Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva  5, 1000 Ljubljana, v času trajanja akcije;   

b.) sklenejo Pogodbo o prodaji stisnjenega zemeljskega plina na polnilnici za stisnjen zemeljski plin z Energetiko Ljubljana.    

 

3.2. Ostali pogoji 

Izjava kupca o sodelovanju v Akciji ter dokazilo o nakupu novega vozila na CNG, mora kupec poslati na ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,                   
Sektor za trženje, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. 

 

4. TRAJANJE AKCIJE 

Akcija traja od 27. 3. 2017 do  vključno 30. 6. 2017. 

 

5. KONČNE DOLOČBE 

Kupec s podpisom Izjave kupca o sodelovanju v akciji soglaša, da lahko dobavitelj za potrebe neposrednega trženja obdeluje vse podatke, ki jih 
hrani o kupcu in jih je pridobil ob sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami komunikacij s kupcem. Kupec lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za 
obdelavo podatkov na naslov ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, s pripisom Sektor za trženje ali na 
elektronskem naslovu info@energetika-lj.si.  

Pogoje Akcije je sprejela ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. in veljajo od 27. 3. 2017 do 30. 6. 2017.  

Pogoji Akcije so objavljeni na spletni strani www.energetika-lj.si in www.bivanjudajemoutrip.si ter so na voljo na sedežu ENERGETIKE 
LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. 

 

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 
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