
VSEBINA IN POGOJI DRUŽBE RWE LJUBLJANA,
ENERGETSKE STORITVE, D.O.O.
za sodelovanje odjemalcev električne energije v akciji »Sindikat 2017«

Slovenija

1. UVODNE DOLOČBE

RWE Ljubljana, energetske storitve, 
d.o.o. (v nadaljevanju: »Dobavi-
telj«) bo vsem novim Odjemalcem, 
ki bodo izpolnjevali pogoje za sode-
lovanje v akciji „Sindikat 2017” (v 
nadaljevanju: Vsebina in pogoji za 
sodelovanje v akciji), priznal ugo-
dnosti, opisane v tem dokumentu. 
Določila Vsebine in pogojev za so-
delovanje v akciji se smiselno upo-
rabljajo skupaj z določili Splošnih 
pogojev družbe RWE, energetske 
storitve, d.o.o. za dobavo električ-
ne energije gospodinjskim odje-
malcem (v nadaljevanju: »Splošni 
pogoji«). V kolikor se določila obeh 
dokumentov med seboj razlikujejo, 
zgolj za potrebe akcije „Sindikat 
2017” prevladajo določila Vsebine 
in pogojev za sodelovanje v akciji.

Vsebina in pogoji za sodelovanje v 
akciji, Pogodba o dobavi električne 
energije in Cenik za gospodinjske 
odjemalce so dostopni na spletni 
strani ter na sedežu Dobavitelja.

Odjemalec je vsaka fizična oseba, 
gospodinjski odjemalec, ki je novi 
odjemalec Dobavitelja in kupuje 
električno energijo za svojo lastno 
rabo v gospodinjstvu ter je polno-
pravni član katerega koli sindikata, 
navedenega v prilogi, ki je sestavni 
del teh Splošnih pogojev ter njihovi 
družinski člani.

2. TRAJANJE AKCIJE

Akcija traja od vključno 15.3.2017 
do vključno 30.9.2017. V primeru, 
da bo trajanje akcije podaljšano, 

bo o podaljšanju Dobavitelj pravo-
časno obvestil Odjemalce na svoji 
spletni strani.

3. VSEBINA IN POGOJI ZA 
SODELOVANJE V AKCIJI

V akciji „Sindikat 2017” lahko sode-
lujejo le novi Odjemalci Dobavite-
lja, ki izpolnjujejo vse spodaj nave-
dene pogoje:
 – novi odjemalec, ki je član sindika-

ta, svoje članstvo izkaže z veljav-
no člansko izkaznico, družinski 
člani pa morajo poleg navedene-
ga izkazati še sorodstveno raz-
merje s članom sindikata,

 – ponudba velja za obdobje 12 
mesecev od dne pričetka dobave 
električne energije, pod pogo-
jem, da Odjemalec sklene Pogod-
bo o dobavi električne energije z 
Dobaviteljem v času trajanja akci-
je, t.j. v obdobju od 15.03.2017 
do 30.09.2017,

 – za pridobitev ugodnosti po tej 
akciji mora Odjemalec kontakti-
rati Dobavitelja na enega izmed 
sledečih načinov:
• poklicati na njegovo tel. št. 

080 36 36,
• poslati e-mail sporočilo na 

info@rwe.si.
 – v obdobju od 15.03.2017 do 

30.09.2017 sklenejo Pogodbo o 
dobavi električne energije z do-
baviteljem RWE Ljubljana, d.o.o. 
izberejo produkt Sindikat 2017 z 
akcijsko ceno, veljavno v obdob-
ju 12 mesecev od dne pričetka 
dobave električne energije,

 – popusti in cene iz predmetne ak-
cije se izključujejo z drugimi akci-
jami Dobavitelja,

 – akcijske cene električne ener-
gije veljajo le za dobavo elek-
trične energije in ne vključujejo 
omrežnine, trošarine ter drugih 
postavk, predpisanih s strani dr-
žave.

4. PREDMET IN CENA

Vsem Odjemalcem, ki izpolnjujejo 
navedene pogoje in sklenejo Po-
godbo s pripadajočo dokumenta-
cijo, Dobavitelj zagotavlja dobavo 
električne energije po naslednjih 
cenah:

VT 0,05400 EUR/kWh
brez DDV

0,06588 EUR/kWh
z DDV

MT 0,02800 EUR/kWh
brez DDV

0,03416 EUR/kWh
z DDV

ET 0,04600 EUR/kWh
brez DDV

0,05612 EUR/kWh
z DDV

Po poteku 12- mesečnega obdobja 
od dne pričetka dobave električ-
ne energije Odjemalci preidejo na 
vsakokrat veljavni cenik za produkt 
»Zvesti«.

V primeru, da Odjemalec predčas-
no prekine Pogodbo o dobavi pred 
iztekom 12-mesečnega obdobja, 
šteto od njene sklenitve, bo Doba-
vitelj zaračunal Odjemalcu pogod-
beno kazen v fiksnem znesku 20,00 
eur na naslednjem izstavljenem ra-
čunu.

V primeru prekinitve Pogodbe o 
dobavi s strani Dobavitelja zara-



di neplačanih zapadlih obveznosti 
Odjemalca ali drugih kršitev določb 
iz Pogodbe o dobavi in Splošnih 
pogojev, pred iztekom 12-meseč-
nega obdobja, šteto od sklenitve 
Pogodbe o dobavi in Aneksa, je Od-
jemalec poleg ostalih pogodbenih 
posledic prenehanja pogodbenega 
razmerja dolžan Dobavitelju plačati 
pogodbeno kazen v fiksnem znesku 
20,00 eur na naslednjem izstavlje-
nem računu.

Odjemalec izgubi pravico do ugo-
dnosti po tej akcji v naslednjih pri-
merih:
 – če Odjemalec opravi menjavo Do-

bavitelja,
 – če Odjemalec izstopi iz Sindikata,
 – če se izteče časovna omejitev ve-

ljavnosti akcije,
 – če Odjemalec zahteva izklop ugo-

dnosti/akcijskih cen,
 – v primeru Odjemalčeve spre-

membe produkta ali odločitev za 
akcijo, ki izključuje veljavnost ak-
cijskih cen po tej akciji.

5. KONČNE DOLOČBE

Spremembe Vsebine in pogojev 
akcije oziroma morebitno objavo 
predčasnega preklica ali podaljša-
nja akcije s strani Dobavitelja bo 
Dobavitelj objavil na svoji spletni 
strani www.rwe.si.

Vsebina in pogoji za akcijo „Sindi-
kat 2017” so sestavni del Pogodbe 
o dobavi in so na voljo Odjemalcu 
na sedežu Dobavitelja, kot tudi na 
njegovi spletni strani.

Ljubljana, dne 13.3.2017

RWE Ljubljana d.o.o.
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