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ANEKS K POGODBI O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE –
Z ENERGETSKIMI REŠITVAMI DO UGODNEJŠE ELEKTRIKE 2020
Kupec produkta energetskih rešitev za dom:

Odjemalec

(izpolnite le v primeru, če odjemalec in plačnik nista ista oseba)

*
(Ime in priimek)

(Ime in priimek)

*
(Ulica)

(Ulica)

*
(Pošta in kraj)

(Pošta in kraj)

Davčna številka:

*

Datum rojstva:

*

Telefon/e-mail:
Številka merilnega mesta:
Navodila za izpolnjevanje:

-

*

Obrazec izpolnite v enem izvodu.
Izpolnjen obrazec pošljite na naslov: Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Podpora strankam ali elektronski naslov: podpora.strankam@petrol.si.
Za pomoč pri izpolnjevanju in dodatne informacije pokličite brezplačno tel. št. 080 22 66.

1. S tem aneksom dobavitelj in odjemalec dopolnjujeta in spreminjata določbe pogodbe o dobavi električne energije za gospodinjske odjemalce za navedeno merilno mesto (v nadaljevanju:
pogodba o dobavi).
2. Aneks se sklepa k obstoječi pogodbi sklenjeni med dobaviteljem in odjemalcem za isto merilno mesto navedeno v obstoječi pogodbi in tem aneksu. Če odjemalec v obrazcu ne navede
številke merilnega mesta, z dobaviteljem pa ima sklenjeno samo eno pogodbo o dobavi, se šteje, da se aneks sklepa k tej pogodbi.
3. S podpisom tega aneksa se odjemalec zavezuje, da je seznanjen s Splošnimi pogodbenimi pogoji akcije »Z Energetskimi rešitvami do ugodnejše elektrike 2020« (v nadaljevanju: SPP
akcije), objavljenimi na spletnem naslovu www.petrol.si in jih v celoti tudi sprejema.
4. Ta aneks je veljavno sklenjen le, če so poleg pogojev iz tega aneksa izpolnjeni tudi vsi pogoji iz SPP akcije. Ta aneks je veljavno sklenjen, če so ob njegovi sklenitvi izpolnjeni naslednji
pogoji:
odjemalec ima v trenutku pristopa k akciji dobaviteljem sklenjeno pogodbo o dobavi,
odjemalec ali oseba, ki živi z odjemalcem na istem naslovu, je od 1. 2. 2020 do preklica kupila produkt energetskih rešitev za dom, katere prodajalec je dobavitelj,
odjemalec je aneksu priložil kopijo računa ali potrdila o nakupu produkta energetskih rešitev za dom.
5. Odjemalec je s sklenitvijo tega aneksa upravičen do nižje (fiksne) cene električne energije, in sicer po ceni VT 0,06455 EUR/kWh, MT 0,03585 EUR/kWh in ET 0,05715 EUR/kWh brez DDV
oziroma VT 0,07875 EUR/kWh, MT 0,04374 EUR/kWh in ET 0,06972 EUR/kWh z DDV, pri čemer navedena cena ne vsebuje dodatnih storitev, trošarine, omrežnine in drugih dodatkov,
dajatev ali prispevkov (v nadaljevanju: ugodnost).
6. Ta aneks k pogodbi o dobavi se sklepa za obdobje vezave enega (1) leta, in sicer od dne začetka obračunskega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je sklenjen ta aneks.
Če odjemalec pred iztekom obdobja vezave odpove ta aneks ali pogodbo o dobavi ali zamenja dobavitelja ali dobavitelj zaradi odjemalčevih kršitev odstopi od pogodbe o dobavi
(neupravičen odstop od pogodbe), je odjemalec dolžan dobavitelju povrniti ugodnost oz. korist, ki jo je pridobil zase ali v korist tretjega, ter plačati nadomestilo skladno s členom 6.3.
Splošnih pogodbenih pogojev o dobavi energenta (zemeljski plin in/ali električna energija) za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce, ki so objavljeni na www.petrol.si/
ee-obrazci.
Določba iz prejšnjega odstavka ne velja, če sta aneks ali pogodba o dobavi razdrta zaradi smrti odjemalca. Prav tako določba iz prejšnjega odstavka ne velja, če odjemalec oziroma
plačnik (v kolikor se ugodnosti iz akcije pridobijo v korist plačnika) z dobaviteljem ob prekinitvi pogodbe sklene novo pogodbo o dobavi na drugem merilnem mestu.
7. V času trajanja obdobja vezave se uporabljajo tiste določbe pogodbe o dobavi, ki niso v nasprotju s tem aneksom, po preteku obdobja vezave pa se uporabljajo le določbe pogodbe o
dobavi ter določbe iz drugih veljavnih aneksov k pogodbi o dobavi.
8. Ta aneks k pogodbi o dobavi je sklenjen v enem izvirniku, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki in ga hrani dobavitelj. Aneks je sklenjen z dnem, ko sta obe stranki seznanjeni s podanim
soglasjem druge pogodbene stranke. Če je aneks sklenjen v elektronski obliki, začne veljati z dnem, ko odjemalec prejeme potrditveno sporočilo dobavitelja o sklenjenem aneksu na
naslov elektronske pošte, ki ga odjemalec navede v pogodbi. Dobavitelj izroči odjemalcu en izvod kopije aneksa v roku 15 dni od uvrstitve odjemalca v dobaviteljevo bilančno (pod)
skupino. Odjemalec lahko zahtevo za vpogled do izvirnika pogodbe poda na elektronski naslov: podpora.strankam@petrol.si ali po pošti na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta
50, 1000 Ljubljana, s pripisom »Podpora strankam«, dobavitelj pa je dolžan vpogled omogočiti v roku 15 dni od prejema zahteve.

Za dobavitelja po pooblastilu:
Robert Bizjak
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