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4. Pogoji

Pogoji za pridobitev ugodnosti iz akcije so:

 - neobstoj odjemalčevih oz. plačnikovih neporavnanih zapadlih obveznosti do 
dobavitelja ali družb iz njegove skupine, ne glede na podlago za nastanek 
obveznosti,

 - odjemalec oz. plačnik ni udeležen v postopkih, ki bi lahko vplivali na sposobnost 
izvrševanja pravic in obveznosti iz akcije (postopek izvršbe, osebnega stečaja, 
ipd.),

 - neobstoj okoliščin, na podlagi katerih bi dobavitelj lahko utemeljeno dvomil v 
odjemalčevo oz. plačnikovo sposobnost izvrševanja pravic in obveznosti iz akcije 
(pretekli odklop odjemalca zaradi neporavnanih oz. neizpolnjenih obveznosti 
odjemalca oz. plačnika ipd.),

 - odjemalec oz. plačnik ne pristopi k drugi akciji dobavitelja s področja električne 
energije ali zemeljskega plina oz. še ne koristi drugih ugodnosti in/ali popustov 
dobavitelja s področja električne energije ali zemeljskega plina.

V primeru, da je k obveznostim odjemalca ob sklenitvi pogodbe o dobavi in aneksa, na 
podlagi podpisane izjave pristop  k dolgu pristopil plačnik, šteje, da je odjemalec pridobil 
ugodnost v korist in na ime pristopnika k dolgu oziroma plačnika, pri čemer mora za 
pridobitev ugodnosti smiselno tudi plačnik izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega 
člena.

5. Koriščenje ugodnosti

Fiksno redno ceno električne energije odjemalec oz. plačnik koristi za obdobje enega 
leta, pod pogojem veljavno sklenjene pogodbe o dobavi in aneksa, šteto od vključitve 
merilnega mesta odjemalca v (pod)bilančno skupino dobavitelja. Po izteku enega leta 
vezave se električna energija odjemalcu zaračunava po rednem ceniku, objavljenim na 
spletnem naslovu www.petrol.si.

Ugodnosti v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo obliko ugodnosti v obliki 
dobropisa ali izplačila v gotovini.

V primeru odjemalčevega neupravičenega odstopa od pogodbe ali če dobavitelj zaradi 
odjemalčevih kršitev odstopi od pogodbe o dobavi (neupravičen odstop od pogodbe) je 
odjemalec oz. plačnik poleg nadomestila 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  
dolžan dobavitelju povrniti tudi ugodnost v višini razlike med ceno po rednem ceniku ter 
akcijsko ceno v sklopu akcije »Preklopi in prejmi 30 eur v eShop« ter drugo morebitno 
prejeto ugodnost, in sicer vse v roku 15 dni od izstavitve računa. 

6. Druge akcije

Akcija ni združljiva z drugimi akcijami Petrola s področja električne energije, če v ostalih 
veljavnih SPP dobavitelja ni navedeno drugače.

7. Objava

Ti splošni pogodbeni pogoji akcije so objavljeni in dostopni na spletnem naslovu www.
petrol.si in veljajo od dneva sprejema, to je 25. 1. 2021.

Sodelujoči v akciji so seznanjeni s temi pogoji, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih 
bodo upoštevali.

Dobavitelj si pridružuje pravico do spremembe splošnih pogojev, če to dopušča zakon 
ali to zahtevajo bistveno spremenjene okoliščine.

V Ljubljani, dne 25. 1. 2021

SPLOŠNI POGODBENI POGOJI AKCIJE PREKLOPI IN 
PREJMI  30 EUR V eSHOP

1. Splošna določila

Izvajalec akcije Preklopi in prejmi 30 eur v eShop (v nadaljevanju: akcija) je PETROL, 
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: dobavitelj).

Akcija oziroma ponudba velja za nove gospodinjske odjemalce električne energije na 
rednem ceniku (v nadaljevanju: odjemalec), ki bodo  v času trajanja akcije z dobaviteljem 
sklenili:

 - pogodbo o dobavi električne energije (v nadaljevanju: pogodba o dobavi) in

 - aneks »Preklopi in prejmi 30 eur v eShop« k Pogodbi o dobavi električne (v 
nadaljevanju: aneks).

2. Trajanje akcije

Akcija velja od 25. 1. 2021 do 31. 12. 2021 z možnostjo podaljšanja. Šteje se, da 
je odjemalec uspešno pristopil k akciji, če je dobavitelj njegovo popolno in pravilno 
izpolnjeno pogodbo o dobavi in aneks prejel pred ali vključno do zadnjega dne izteka 
akcije, pri čemer se za datum prejema aneksa k pogodbi o dobavi šteje datum žiga 
na poštni pošiljki, datum prejema po emailu podpora.strankam@petrol.si ali datum 
osebne izročitve pogodbe o dobavi in aneksa o dobavi dobavitelju.

3. Ugodnost

Ugodnost odjemalec pridobi s sklenitvijo pogodbe o dobavi in aneksa, in sicer v obliki 
fiksne redne cene električne energije skladno z Akcijskim cenikom električne energije 
za gospodinjske odjemalce v sklopu akcije Preklopi in prejmi 30 EUR v eSHOP, ki je 
objavljen na dobaviteljevi spletni strani www.petrol.si.

Odjemalec poleg zgoraj navedene ugodnosti pridobi tudi pravico do 30 EUR dodatnega 
popusta na košarico pri nakupu v spletni trgovini Petrol eShop. Za nakupe v spletni 
spletni trgovini dobavitelja Petrol eShop se uporabljajo splošni pogoji poslovanja, ki so 
objavljeni na strani dobavitelja https://eshop.petrol.si/sl/petrol/pogoji-poslovanja.

Odjemalec dodatno ugodnost v obliki v prejšnjem odstavku omenjenega popusta koristi 
po tem, ko SODO (Sistemski operater distribucijskega omrežja) odobri zamenjavo 
dobavitelja in opravljenem pogovoru s klicnim centrom dobavitelja na številki 080 22 
66, po katerem dobavitelj opravi zapis omenjenega dobroimetja v korist odjemalca. 
Odjemalec dobroimetje enkratno unovči kot dodaten popust preko nakupa na spletni 
trgovini dobavitelja eShop najkasneje do 31. 12. 2022. Dodatna ugodnost iz drugega 
odstavka tega člena velja za nove odjemalce, ki sklenejo pogodbo o dobavi in aneks.

Če odjemalec med trajanjem akcije sklene več pogodb o dobavi, pridobi dodatno 
ugodnost popusta v znesku 30 EUR na košarico pri nakupu v spletni trgovini dobavitelja 
Petrol eShop za vsako sklenjeno pogodbo o dobavi. Popusti se med sabo ne seštevajo: 
vsako pridobljeno pravico do ugodnosti 30 EUR dodatnega popusta odjemalec koristi 
pri nakupih v posamezni košarici.

Odjemalec, ki koristi pravico do dodatnega popusta v skladu z določbami splošnih 
pogodbenih pogojev te akcije, lahko dodaten popust na košarico pri nakupu v spletni 
trgovini dobavitelja Petrol eShop koristi le v primeru, da je vrednost nakupa po 
upoštevanju dodatnega popusta več kot 0 EUR.

Če Odjemalec pri koriščenju dodatnega popusta na košarico pri nakupu v spletni trgovini 
dobavitelja Petrol eShop kupi produkt in naknadno uveljavlja zahtevek za reklamacijo 
ali vračilo blaga, pri katerem se izkaže, da je Odjemalec upravičen do znižanja cene 
ali vračila vplačanega zneska, Odjemalec zneska dodatnega popusta, ki ga je koristil 
za konkretno blago, ne more zamenjati za denar, temveč ga lahko koristi pri drugih 
nakupih v spletni trgovini dobavitelja Petrol eShop. V takih primerih bo Odjemalec prejel 
novo kodo za popust. Odjemalec ne prejme nove kode za popust, če je kljub znižanju 
cene ali vračilu vplačanega zneska vrednost ostalega blaga iz košarice višja od 30 EUR.

Ugodnost iz akcije v skladu z 19. členom Zakona o dohodnimi (Uradni list RS, št. 
117/2006 s spremembami) (v nadaljevanju: ZDoh-2) ne šteje za ugodnost fizične 
osebe, zato odjemalec za prejeto ugodnost ne odvede dohodnine.


