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SADRŽAJ I UVJETI SUDJELOVANJA U AKCIJI ZA MALO PODUZETNIŠTVO
»Mjesec struje besplatno – ljeto 2013.«
1.UVODNE ODREDBE
1) Sadržajem i uvjetima sudjelovanja u akciji za malo poduzetništvo »Mjesec struje besplatno – ljeto 2013.« (u daljnjem tekstu: Sadržaj
i uvjeti sudjelovanja u akciji) utvrđeni su sadržaj i uvjeti sudjelovanja pojedinačnih kupaca u akciji. Opskrbljivač GEN-I Zagreb d.o.o.
trgovina i prodaja električne energije (u daljnjem tekstu: opskrbljivač) priznat će, sukladno Sadržaju i uvjetima sudjelovanja u akciji,
svim kupcima koji će ispuniti uvjete za sudjelovanje u ovoj akciji pogodnosti koje proizlaze iz odredaba Sadržaja i uvjeta sudjelovanja
u akciji, i to na način opisan u ovom dokumentu. Odredbe Sadržaja i uvjeta sudjelovanja u akciji na odgovarajući se način primjenjuju
zajedno s odredbama Općih uvjeta opskrbljivača za opskrbu poduzetništva električnom energijom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti
opskrbljivača). Ako se odredbe Općih uvjeta opskrbljivača razlikuju, prevladat će samo za potrebe akcije za malo poduzetništvo
»Mjesec struje besplatno – ljeto 2013.« odredbe Sadržaja i uvjeta sudjelovanja u akciji. Sadržaj i uvjeti sudjelovanja u akciji i Opći
uvjeti opskrbljivača dostupni su u sjedištu opskrbljivača te na web-stranici www.jeftinastruja.hr.
2) Sadržaj i uvjeti sudjelovanja u akciji vrijede za kupce iz kategorije malo poduzetništvo kako su isti definirani u Općim uvjetima
opskrbljivača, to jest kupce iz kategorije poduzetništvo koji preuzimaju električnu energiju na OMM-ima priključenima na mrežu
niskog napona bez mjerenja snage, koji su raspoređeni u tarifne modele plavi ili bijeli, i koji su s opskrbljivačem sklopili UGOVOR o
opskrbi malog poduzetništva električnom energijom (u nastavku: UGOVOR ZA MALO PODUZETNIŠTVO).
2. SADRŽAJ AKCIJE I NAČIN PRIZNAVANJA POGODNOSTI
1) Opskrbljivač će svim kupcima koji će ispuniti uvjete za sudjelovanje u akciji za malo poduzetništvo »Mjesec struje besplatno – ljeto
2013.« na prvom mjesečnom računu priznati jednokratan 100%-tni popust na obračunatu električnu energiju.
2) Opskrbljivač će prilikom obračuna popusta uzeti u obzir cijene električne energije iz javno objavljenog Cjenika električne energije za
malo poduzetništvo na snazi za mjesec isporuke za koji će biti izdan prvi mjesečni račun, i mjesečne obračunske podatke primljene
od operatera distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: ODS) za mjesec isporuke za koji će biti izdan prvi mjesečni račun.
3) Popust će se obračunati samo od zaračunatog iznosa za električnu energiju (to jest od iznosa na računu pod stavkom »Električna
energija«), a ne od poreza na dodanu vrijednost (PDV), naknade za opskrbu, troškova korištenja mreže, naknade za poticanje
proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (OiE), eventualnih drugih poreza, trošarine, naknada i
drugih davanja koja određuju nadležne državne institucije, a koja opskrbljivač zaračunava kupcu.
4) Popust se ne može isplatiti u gotovini. Popust nije prenosiv.
3. TRAJANJE AKCIJE
Akcija traje od uključujući 17. lipnja 2013. do uključujući 31. srpnja 2013. godine.
4. UVJETI SUDJELOVANJA
1) U akciji za malo poduzetništvo »Mjesec struje besplatno – ljeto 2013.« može za pojedinačno obračunsko mjerno mjesto sudjelovati
svaki kupac za kojeg vrijede Opći uvjeti opskrbljivača i koji ujedno ispunjava sljedeće uvjete:
- da tijekom trajanja ove akcije s opskrbljivačem sklopi UGOVOR ZA MALO PODUZETNIŠTVO. UGOVOROM ZA MALO PODUZETNIŠTVO
sklopljenim tijekom trajanja ove akcije smatrat će se svaki UGOVOR ZA MALO PODUZETNIŠTVO koji će biti do uključujući 31. srpnja
2013. dostavljen u izvorniku opskrbljivaču u njegovo sjedište. Datumom dostave smatra se datum poštanskog žiga na pošiljci
odnosno datum osobne predaje u sjedištu opskrbljivača, potvrđen žigom.
- da dostavi opskrbljivaču u njegovo sjedište izvornik potpisane Izjave o sudjelovanju u akciji za malo poduzetništvo »Mjesec struje
besplatno – ljeto 2013.« do uključujući 31. srpnja 2013. godine. Datumom dostave smatra se datum poštanskog žiga na pošiljci
odnosno datum osobne predaje u sjedištu opskrbljivača, potvrđen žigom.
- da na datume navedene od strane opskrbljivača u pisanom dopisu očita stanje svojeg brojila i očitanja dostavi:
1. društvu GEN-I Zagreb d.o.o. na sljedeći način:
- putem e-mail adrese društva GEN-I Zagreb d.o.o.: jeftinastruja@gen-i.hr
- pozivom na besplatni broj telefona društva GEN-I Zagreb: 0800 2558
- drugi način, o kojem će kupac biti obaviješten putem web-stranice www.jeftinastruja.hr.
te
2. društvu HEP ODS d.o.o. na sljedeći način:
- putem web-mjesta ODS-a navedenog na Obračunskom računu
- pozivom na besplatni broj telefona ODS-a: 0800 0555
- osobnim dolaskom u nadležnu distribucijsku ispostavu društva HEP ODS d.o.o..
Sukladno zakonskim odredbama, ODS pridržava pravo na validaciju dostavljenih očitanja brojila.
Ako se stanje dostave brojila koje je kupac dostavio opskrbljivaču bitno razlikuje (za više od 30 %) od mjesečnih obračunskih
podataka koje opskrbljivaču dostavlja ODS, opskrbljivač zadržava pravo odlučiti o sudjelovanju kupca u akciji.
Datum na koji će kupac očitati svoje brojilo je datum koji će opskrbljivaču priopćiti ODS i predstavlja datum namjeravane promjene
opskrbljivača. Ako opskrbljivač ne primi datum namjeravane promjene opskrbljivača električnom energijom, kupac ne može
sudjelovati u akciji.
2) Opskrbljivač pridržava pravo da bilo kada prije početka provedbe akcije ili tijekom njezina trajanja, odnosno nakon primitka već
potpisane Izjave kupca o sudjelovanju u akciji, iz opravdanih razloga navedenih u nastavku uskrati kupcu pravo na sudjelovanje u
akciji. Opskrbljivač mora u takvom slučaju na odgovarajući način obavijestiti kupca o opravdanim razlozima u roku od petnaest (15)
dana od dana primitka potpisane Izjave kupca o sudjelovanju u akciji odnosno u roku od petnaest (15) dana od trenutka kada
opskrbljivač dozna za razlog na temelju kojeg ima pravo uskratiti kupcu sudjelovanje u akciji. U opravdane razloge spadaju osobito:
namjerno ili nenamjerno navođenje pogrešnih ili neistinitih podataka u UGOVORU ZA MALO PODUZETNIŠTVO, odnosno dovođenje
opskrbljivača u zabludu s pomoću podataka koji bitno odstupaju od stvarnog stanja koje ODS priopći opskrbljivaču prilikom
promjene opskrbljivača. Ako opskrbljivač uskrati kupcu pravo na sudjelovanje u akciji na temelju prethodno navedenih opravdanih
razloga, ima pravo zaračunati kupcu sve troškove nastale u vezi s priznavanjem pogodnosti stečenih na temelju akcije te već
priznati popust.
5. ZAVRŠNE ODREDBE
Sadržaj i uvjeti sudjelovanja u akciji vrijede od uključujući 17. lipnja 2013. do uključujući 31. srpnja 2013. odnosno do eventualne
objave prijevremenog opoziva od strane opskrbljivača, vezano za mogućnost sudjelovanja kupaca nakon opoziva, zbog prijevremene
prodaje ograničenih zakupljenih količina električne energije u svrhe akcije. Sadržaj i uvjeti sudjelovanja u akciji čine sastavni dio
UGOVORA ZA MALO PODUZETNIŠTVO i vrijede ako su ispunjeni uvjeti sudjelovanja u akciji. Sadržaj i uvjete sudjelovanja u akciji donosi
uprava opskrbljivača.
Uprava društva
GEN-I Zagreb d.o.o.
U Zagrebu, dana 17. lipnja 2013.

