
   

SPREMEMBA VSEBINE IN POGOJEV AKCIJE ”ZVESTOBA OGREVA 2014” 

 

1. UVODNA DOLOČILA 

Sprememba Vsebine in pogojev akcije "Zvestoba ogreva 2014" opredeljuje spremembe pogojev sodelovanja v 

akciji in trajanje akcije "Zvestoba ogreva 2014".  

 

2. SPREMEMBA VSEBINE IN POGOJEV AKCIJE ”ZVESTOBA OGREVA 2014" 

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. spreminja Vsebino in pogoje akcije "Zvestoba ogreva 2014" z 

dne 1. 10. 2014, v 3. in 4. točki, kot sledi: 

3. POGOJ SODELOVANJA V AKCIJI  

Ugodnosti iz Akcije so na voljo odjemalcem, ki bodo vrnili izpolnjeno in podpisano Izjavo odjemalca o 
sodelovanju v Akciji (v nadaljevanju Izjava) ter morebitno drugo potrebno dokumentacijo najkasneje do 
15. 1. 2015 in bodo izpolnjevali pogoje Akcije.  

Odjemalci, ki bodo vrnili Izjavo skupaj z drugo potrebno dokumentacijo do 31. 10. 2014, bodo prejemali akcijske 
ugodnosti od 1. 11. 2014. Odjemalci, ki bodo Izjavo in dokumentacijo poslali do 31. 11. 2014, bodo akcijske ugodnosti 
prejemali od 1. 12. 2014. Odjemalci, ki bodo Izjavo in dokumentacijo poslali do 15. 1. 2015, bodo akcijske ugodnosti 
prejemali od 1. 1. 2015.  

Odjemalcem, ki so že vključeni v akcijo 2013 »Zvestoba ogreva«, začno akcijske ugodnosti Akcije »Zvestoba ogreva 
2014« teči v naslednjem mesecu po mesecu, v katerem so mu potekle ugodnosti, pridobljene v akciji v letu 2013 
»Zvestoba ogreva«, pod pogojem pravočasno poslane Izjave in dokumentacije.  

V primeru skupnega odjemnega mesta morajo Izjavo in dokumentacijo vrniti vsi odjemalci na skupnem odjemnem 
mestu. 

Akcija je namenjena odjemalcem, ki imajo individualno odjemno mesto (v nadaljevanju: odjemalci), v prodajni 
skupini PS3 do PS5 in izpolnjujejo spodaj navedene pogoje: 

- odjemalec že ima sklenjeno pogodbo o oskrbi zemeljskega plina z Energetiko Ljubljana ali pogodbo o dobavi 
zemeljskega plina z Energetiko Ljubljana oziroma bo sklenil pogodbo o oskrbi zemeljskega plina z Energetiko Ljubljana 
ali pogodbo o dobavi zemeljskega plina z Energetiko Ljubljana; 

- odjemalec ni vključen v akcijo ”Bodi aktiven, zmanjšaj račun – jesen 2012” z dne 29. 10. 2012; 

Dokumente potrebne za izvedbo Akcije se posreduje na naslov ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Služba za prodajo in 
pogodbene odnose, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. 

4. TRAJANJE AKCIJE 

V Akciji lahko sodelujejo vsi odjemalci, ki bodo od 1. 10. 2014 do vključno 15. 1. 2015 vrnili izpolnjeno in podpisano 
Izjavo odjemalca o sodelovanju v Akciji skupaj z morebitno drugo potrebno dokumentacijo na naslov ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o., Služba za prodajo in pogodbene odnose, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.  

Akcija traja od 1. 10. 2014 do 15. 1. 2015. 

 

3. KONČNE DOLOČBE 

Izpolnjena Izjava odjemalca o sodelovanju v Akciji ne vpliva na ostala določila iz sklenjene pogodbe o oskrbi z 
zemeljskim plinom, pogodbe o dobavi z zemeljskim plinom ali na Splošne pogoje za prodajo in nakup zemeljskega plina 
JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKE LJUBLJANA d.o.o. 

Odjemalec s podpisom Izjave odjemalca o sodelovanju v Akciji soglaša, da lahko dobavitelj za potrebe segmentiranega 
in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o posamezniku in jih je pridobil ob sklepanju pogodb ali med 
drugimi oblikami komunikacij s potrošnikom. Odjemalec lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za segmentirano in ciljno 
trženje na naslov ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, s pripisom Služba za prodajo in 
pogodbene odnose, na elektronskem naslovu info@energetika-lj.si ali na brezplačni številki 080 28 82.  

Spremembo vsebine in pogoje akcije ”Zvestoba ogreva 2014” je sprejela ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. dne 15. 12. 
2014 in je objavljena na spletni strani www.energetika-lj.si in www.mojplin.si ter 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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