Posebna ponudba E3 Ekstra:
Paket E3 Zeleni 22-1 + Onda prenosni računalnik Oliver 2
(čistopis z dne 14. 7. 2022, ki vključuje podaljšanje veljavnosti posebne ponudbe)

Pogoji posebne ponudbe E3 Ekstra – paket E3 Zeleni 22-1 in Onda prenosni računalnik Oliver 2 (v
nadaljevanju: posebna ponudba) opredeljujejo sodelovanje med dobaviteljem električne energije E 3,
d.o.o. (v nadaljevanju: dobavitelj, prodajalec) in odjemalcem električne energije dobavitelja, ki je kupec
izdelka v E3 Trgovini iz ponudbe E3 Ekstra, ter vsebino in pogoje nakupa. Ti pogoji se smiselno uporabljajo
skupaj s Pogoji uporabe spletnega mesta www.e3.si (Pogoji uporabe), Splošnimi pogoji za oskrbo
gospodinjskih odjemalcev z električno energijo (v nadaljevanju: SP) in Prodajnimi pogoji – paket E3 ZELENI
ter postanejo s pristopom k posebni ponudbi njen sestavni del. Za čas trajanja ugodnosti iz posebne
ponudbe prevladajo pogoji posebne ponudbe.
Posebna ponudba je namenjena novim in obstoječim gospodinjskim odjemalcem električne energije
dobavitelja, ki bi si radi zagotovili zanesljivo oskrbo z električno energijo in zajamčeno ceno v daljšem
časovnem obdobju, poleg tega pa se odločijo za ugoden nakup naprave/aparata, vključenega v posebno
ponudbo in izpolnjujejo pogoje iz te posebne ponudbe.
Izdelek iz ponudbe E3 Ekstra je sestavljen iz paketa električne energije in naprave/aparata, ki pomenita
nedeljivo celoto. Nakup samo paketa električne energije ali samo aparata/naprave po tej posebni ponudbi
ni možen, prav tako izdelka iz ponudbe E3 Ekstra tudi ni mogoče koristiti samo delno, samo paketa
električne energije ali samo aparata/naprave.
Dobavitelj bo vsem kupcem, ki veljavno pristopijo k posebni ponudbi ter sklenejo z dobaviteljem Pogodbo
o oskrbi z električno energijo za paket E3 ZELENI, 23 mesecev zagotavljal zajamčeno ceno za električno
energijo za paket E3 ZELENI, skladno z določili teh pogojev, poleg tega pa kupcu omogočil ugoden nakup
posamezne naprave/aparata, s plačilom v 24 obrokih, skladno z določili teh pogojev.
K posebni ponudbi lahko veljavno pristopijo kupci, ki so E3 Uporabniki (imajo registriran MOJ E3 račun), so
ali postanejo lastniki in plačniki na merilnem mestu, na katerem se sklepa pogodba in je merilno mesto
uspešno vključeno v bilančno skupino dobavitelja, izpolnjujejo pogoje za plačilo na obroke, za plačilo
vzpostavijo direktno bremenitev ter nimajo do dobavitelja nobenih neporavnanih obveznosti iz
kateregakoli naslova.
Kupec pristopi k posebni ponudbi in pridobi v njej navedene ugodnosti z izpolnitvijo naslednjih
predpostavk:
•

da v času trajanja posebne ponudbe, kot je objavljena na spletni strani dobavitelja, v E3 Trgovini odda
naročilo, na podlagi katerega bo dobavitelj pripravil pogodbo o oskrbi z električno energijo za paket E3
ZELENI in predračun za plačilo prvega obroka;

•

da izpolnjeno pogodbo s prilogami, ki mu jo bo na elektronski oziroma drug naslov dostavil dobavitelj,
s svoje strani izpolnjeno in podpisano, v roku 5 dni od prejema vrne po elektronski ali navadni pošti na
dobaviteljev naslov;

•

da je odjemalec uspešno vključen v bilančno skupino dobavitelja,

•

da v roku plača predračun za plačilo prvega obroka kupnine za napravo/aparat v posebni ponudbi ter
plačuje naslednje obroke kupnine (2. – 24.), ki bodo obračunani na računu za električno energijo, z
direktno bremenitvijo.
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Dobavitelj se obvezuje, da v času trajanja ugodnosti posebne ponudbe, dogovorjenih cen električne
energije, določenih s pogodbo, ne bo višal, ne glede na morebitne spremembe cen na trgu, v kolikor pa jih
bo nižal, bo o tem odjemalce obvestil. Cene električne energije iz te posebne ponudbe začnejo za
odjemalca veljati s sklenitvijo pogodbe oziroma z začetkom njene uporabe (vključitve v bilančno skupino
dobavitelja). Po preteku časovne vezave iz te posebne ponudbe, bo odjemalec ostal v paketu E3 ZELENI
dobavitelja in zanj veljajo Prodajni pogoji in cenik za paket E3 ZELENI.
V času trajanja ugodnosti posebne ponudbe se zaračunava Strošek procesiranja.
Odjemalec se s pristopom k tej ponudbi in sklenitvijo pogodbe zavezuje, da bo 23 mesecev od sklenitve
oziroma začetka uporabe pogodbe ostal odjemalec električne energije paketa E3 ZELENI dobavitelja pod
pogoji iz te posebne ponudbe. Zaradi pridobitve posebne ugodnosti se odjemalec zavezuje, da sklenjena
pogodba v dogovorjenem času 23 mesecev ne bo prenehala veljati iz razlogov, ki so na njegovi strani.
Kupec kupi aparat/napravo v posebni ponudbi po ugodnejši ceni, ter se ga zavezuje odplačevati obročno,
v 24 mesečnih obrokih (posebna ugodnost), pri čemer plača prvi obrok po predračunu, 2. do 24. obrok pa
po začetku uporabe pogodbe na računu za električno energijo. Višina posameznega mesečnega obroka je
določena in navedena v pogodbi o obročnem plačilu. Dostava aparata/naprave se izvede po uspešni
vključitvi merilnega mesta kupca v bilančno skupino dobavitelja, na naslov merilnega mesta. Kupec ima
pravico, da lahko kadarkoli predčasno odplača ostanek dolžne kupnine, in to brez pogodbenih obresti,
razen stroškov izdelave obračuna predčasnega odplačila kupnine. Kadar to opravičujejo okoliščine primera,
lahko sodišče na zahtevo odjemalca podaljša rok za plačilo zamujenih obrokov, če da odjemalec
zavarovanje, da bo izpolnil obveznosti in če dobavitelj zaradi tega ne trpi škode.
V kolikor pogodba o oskrbi preneha veljati iz razlogov na strani kupca pred iztekom dogovorjenega 23
mesečnega obdobja, je kupec zaradi pridobitve posebne ugodnosti - ugodnejše cene aparata/naprave dolžan dobavitelju na njegovo zahtevo povrniti vrednost sorazmernega dela ugodnejše cene
aparata/naprave glede na obdobje predčasne prekinitve. Vrednost sorazmernega dela posebne ugodnosti,
ki jo je odjemalec dolžan vrniti dobavitelju, se izračuna tako, da se vrednost ugodnejše cene glede na ceno
aparata/naprave v redni ponudbi v E3 Trgovini na dan naročila deli s številom vseh dni v obdobju trajanja
posebne ponudbe in pomnoži s številom dni, ko bi sklenjena pogodba o oskrbi še morala veljati, pa je iz
razlogov na strani odjemalca prenehala veljati.
Odjemalec, ki odstopi od pogodbe pred iztekom 12 mesečnega obdobja zaradi zamenjave dobavitelja,
odklopa od distribucijskega omrežja na lastno željo, spremembe lastništva merilnega mesta ali plačnika,
izbire drugega paketa oskrbe z električno energijo, ali v primeru odpovedi pogodbe o oskrbi ali ustavitve
dobave zaradi neporavnanih obveznosti oziroma zaradi drugih vzrokov s strani odjemalca, je dolžan
dobavitelju na njegovo zahtevo plačati nadomestilo za predčasno prekinitev pogodbe v višini 20 EUR,
dobavitelj pa mu bo obračunal tudi strošek izdelave obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe.
Ob predčasnem prenehanju pogodbe zapadejo v enkratno plačilo v celoti še vsi ostali neplačani obroki
kupnine za aparat/napravo, pri čemer bo dobavitelj odjemalcu zaračunal tudi strošek izdelave obračuna
predčasnega odplačila kupnine.
Dobavitelj bo vse navedeno odjemalcu zaračunal na ločenem računu ali na zadnjem izstavljenem računu
za električno energijo, ki ga mora odjemalec plačati v roku in na način določen z izstavljenim računom.
Odjemalec lahko v vsakem primeru odstopi od pogodbe, če to pisno sporoči dobavitelju v štirinajstih dneh
po sklenitvi pogodbe o oskrbi oziroma po prevzemu aparata/naprave, in se tej pravici ne more vnaprej
odpovedati. Odstop velja za celoten izdelek iz ponudbe E3 Ekstra, kar pomeni, da z odstopom od pogodbe
odstopa tako od pogodbe o oskrbi kot tudi od nakupa aparata/naprave. Kupec ima v tem primeru pravice
iz naslova odstopa od pogodbe, ki mu gredo po ZVPot.
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Dobavitelj si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov odjemalcu odreče sodelovanje v tej ponudbi
oziroma odstopi od že sklenjene pogodbe. V tem primeru bo dobavitelj v osmih (8) dneh od prejema
pristopne izjave oziroma od trenutka, ko je izvedel za utemeljen razlog, na podlagi katerega je upravičen
odjemalcu odreči pravico pristopa k tej posebni ponudbi, o tem odjemalca obvestil. Utemeljeni razlogi so
za namen tega pogodbenega odnosa zlasti navajanje napačnih, zavajajočih ali neresničnih podatkov,
neizpolnjevanje pogojev za sklenitev pogodbe, obstoj medsebojnih sporov ali neporavnanih finančnih
obveznosti iz naslova dobavljene električne energije ali iz kakšnega drugega poslovnega odnosa itd.
Dobavitelj ima pravico odjemalcu zaračunati vse stroške, nastale z neupravičenim priznavanjem ugodnosti
po tej posebni ponudbi oziroma mu obračunati že priznane ugodnosti od trenutka pristopa k tej ponudbi
do trenutka, ko je dobavitelj odjemalcu odrekel pristop k ponudbi oziroma odpovedal pogodbo.
Posebna ponudba je veljavna od 1. 3. 2022 do 31. 8. 2022 in je objavljena v E3 Trgovini.
Strošek procesiranja
v EUR/MM/mes.

Cene energije v EUR/kWh
VT

MT

ET

brez DDV

0,10499

0,06299

0,09526

2,00

z 22 % DDV

0,12809

0,07685

0,11622

2,44

Cene električne energije posebne ponudbe začnejo veljati za posameznega odjemalca s sklenitvijo
pogodbe oziroma z začetkom njene uporabe (vključitve v bilančno skupino dobavitelja), in veljajo 23
mesecev.
Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ki je določena v EUR/kWh, in ceno Stroška
procesiranja, ki je določena v EUR/merilno mesto/mesec, ne vključuje pa cene za uporabo omrežja,
zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine.
Čas trajanja večje dnevne tarifne postavke (VT), manjše dnevne tarifne postavke (MT) in enotne dnevne
tarifne postavke (ET) je določen v splošnem aktu Agencije za energijo. Za merilna mesta z dvotarifnim
merjenjem velja cena VT/MT, za merilna mesta z enotarifnim merjenjem velja cena ET.
Aparat/naprava v posebni ponudbi:
Izdelek
Onda prenosni računalnik Oliver 2

E3 cena obročno odplačevanje v EUR z 22 % DDV
1. obrok:
128,01
2. do 24. obrok:
12,98
Skupaj*:
426,55

*Cena aparata/naprave v redni ponudbi: 449,00 EUR z 22 % DDV.

Dobavitelj si pridržuje pravico do podaljšanja oziroma morebitne predčasne ukinitve posebne ponudbe iz
poslovnih razlogov, kar bo razvidno iz objave na spletni strani. Navedeno ne vpliva na že pridobljene
ugodnosti.
Ti pogoji in cenik posebne ponudbe veljajo od 1. 3. 2022 dalje. Objavljeni in dosegljivi so na spletni strani
dobavitelja ter v informacijskih pisarnah.
E 3, d.o.o.
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