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Naročniška pogodba
(v nadaljevanju: naročniška pogodba), ki jo sklepata:
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična številka: 5025796000, davčna
številka: SI80267432 (v nadaljevanju: PETROL)
in naročnik (v nadaljevanju: naročnik in skupaj s Petrolom tudi: pogodbeni stranki), kot sledi

Naročnik
Ime in priimek oz. naziv podjetja:
Zakoniti zastopnik družbe (podjetja):
Naslov stalnega bivališča oz. sedež družbe:
Poštna številka in kraj:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
Matična številka (podjetja):

Kartica elektromobilnosti
Številka kartice elektromobilnosti:

Podatki o vozilu (v nadaljevanju: pogodbeno vozilo)
Registrska številka:
Znamka:
Model:
Leto izdelave:

Največja razpoložljiva moč polnjenja
vozila AC (izmenični tok, v kW):
Največja razpoložljiva moč polnjenja
vozila DC (enosmerni tok, v kW):

Prevoženi kilometri:

Paket, ki ga naročam s to pogodbo:
Obkljukajte kvadratek pred izbranim paketom.
BREZSKRBNI 15.000

PREDMET NAROČNIŠKE POGODBE
Namen te pogodbe je omogočiti pogodbenemu partnerju uporabo Petrolove polnilne infrastrukture in storitve polnjenja
s posebnimi tarifami glede na izbrani naročniški paket.
Paket BREZSKRBNI 15.000 vključuje tudi popust na dobavo električne energije in nakazilo dobroimetja na kartico. Imetnik je
upravičen do nakazila dobroimetja pod pogojem podpisa naročniške pogodbe za izbran paket in veljavne pogodbe o dobavi za
električno energijo s strani Petrola ter veljavnega aneksa Z e-mobilnostjo do cenejše elektrike. V primeru predčasne prekinitve
naročniške pogodbe mora imetnik vrniti to ugodnost družbi Petrol. Imetnik ne more nakazanega dobroimetja na kartici koristiti
za storitev polnjenja električnih vozil.
Cene polnjenja, kot izhajajo iz cenika za sklenjen naročniški paket, veljajo za vse tipe vozil (ne glede na zmogljivost polnjenja
vozila). Vsi zneski vključujejo DDV.
Ta pogodba se sklepa izključno za namen polnjenja pogodbenega vozila.
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TRAJANJE NAROČNIŠKE POGODBE
Naročniška pogodba je sklenjena in se uporablja v skladu s splošnimi pogoji in dodatki za obdobje 12 mesecev. Po preteku
obdobja vezave se naročniška pogodba za izbrani paket samodejno podaljša do pisne prekinitve s strani naročnika oziroma do
ukinitve paketa.

VARSTVO INFORMACIJ IN PODATKOV
Vsaka od pogodbenih strank te naročniške pogodbe daje nasprotni stranki soglasje za uporabo vseh podatkov, izmenjanih
za potrebe te pogodbe, za namen tega pogodbenega odnosa, vključno z, vendar ne omejeno na podane podatke v okviru te
naročniške pogodbe.
Pogodbeni stranki soglašata, da vse informacije, izmenjane v okviru pogodbenega razmerja med strankama, predstavljajo
informacije, potrebne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in/ali uresničevanje pravic strank po tej pogodbi. S sklenitvijo
naročniške pogodbe naročnik pooblašča družbo PETROL, da za nemoteno izvedbo in tekoče izvajanje naročniške pogodbe
kadarkoli in od katerekoli osebe (organ, zavod, delodajalec, banka ...) zahteva in pridobi tudi vse informacije: (i) ki služijo za
preverjanje in posodabljanje informacij, ki jih je stranka že posredovala družbi PETROL, (ii) ki služijo za preverjanje skladnosti s
pogoji, določenimi v splošnih pogojih, za sklenitev in izvajanje pogodbenega razmerja med pogodbenima strankama in (iii) ki so
namenjene oz. omogočajo izterjavo terjatev družbe PETROL, ki izhajajo iz morebitnih neplačil naročnika.

PRILOGE K NAROČNIŠKI POGODBI:
Sestavni del naročniške pogodbe so:
•

splošni pogoji in pravila o uporabi polnilne infrastrukture in storitve polnjenja oz. Splošni pogoji družbe PETROL, kot je to
določeno v točki 1.1 Splošni pogoji in pravila o uporabi polnilne infrastrukture in storitve polnjenja (v nadaljevanju: splošni
pogoji),

•

cenik polnjenja na Petrolovi polnilni infrastrukturi,

•

drugi dodatki, navedeni v naročniški pogodbi ali sklenjeni v pisni obliki v obdobju trajanja pogodbe med pogodbenima
strankama.

Splošni pogoji in ostale priloge k naročniški pogodbi so neločljiv del naročniške pogodbe in so objavljeni na spletni strani
www.petrol.si.

KONČNE DOLOČBE
S podpisom naročniške pogodbe naročnik med drugim potrjuje:
•

da je prejel in je seznanjen z vsebino naročniške pogodbe ter se strinja s splošnimi pogoji in vsemi ostalimi dodatki,
navedenimi v naročniški pogodbi,

•

da sprejema vse obveznosti, ki izhajajo iz naročniške pogodbe, splošnih pogojev in ostalih dodatkov, navedenih v naročniški
pogodbi,

•

da je seznanjen z območjem pokritosti polnilnega omrežja družbe Petrol in z morebitno uporabo storitev DRUŽBE PETROL
v državah, v katerih družba PETROL omogoča gostovanje (gostovanje).

Za urejanje medsebojnih pravnih razmerij, ki izvirajo iz predmetnega pravnega posla in niso definirana v tej pogodbi, se uporablja
Slovensko pravo. Pogodbeni stranki se strinjata, da je za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz tega pogodbenega razmerja,
izključno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Naročniška pogodba je sklenjena in veljavna ter uveljavljena, ko je podpisana s strani obeh strank. Naročniška pogodba je
sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod.

Petrol:

Naročnik:

Kraj:

Kraj:

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:
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