Pogodba

V 3 korakih do popolne storitve!
1 Izberite želeni produkt, izpolnite podatke o podjetju in
podpišite pogodbo.
2 Preslikajte vašo dosedanjo pogodbo o dobavi elektrike in
zemeljskega plina in zadnji račun za elektriko oz. plin.
3 Pošljite podpisano pogodbo in kopije dosedanje pogodbe ter
računov na best connect ali jih naložite preko spletne strani.

za

best connect d.o.o.
Cesta v Gorice 34C
1000 Ljubljana

Preprosto izpolnite pogodbo na naši spletni strani
www.bestconnect.info/pogodba

1 Da, želim prihraniti in pristopam k nabavnemu
združenju v skladu s pogoji, navedenimi na drugi strani.
električna energija in zemeljski plin

Podatki o podjetju

gospa

električna energija

zemeljski plin

(Prosimo, obvezno izpolnite izključno s tiskanimi črkami)

Podjetje (točen naziv)

Priimek, Ime

(Označite ustrezno)

Panoga

gospod

Telefon (s številko omrežne skupine)

Ulica, številka

Faks (s številko omrežne skupine)

Poštna številka, kraj

E-pošta

Matična številka

Davčna št. / ID št. za DDV

Zgoraj navedeno podjetje in družba best connect d.o.o. sklepata z namenom včlanitve v nabavno združenje pogodbo v skladu s pogoji,
navedenimi na hrbtni strani. S podpisom pogodbe podjetje zagotavlja, da je seznanjeno s Pogoji udeležbe v nabavnem združenju best
connect, kot tudi s Splošno uredbo o varstvu podatkov ter se brez omejitev strinja z njihovo vsebino.

Ing. Miha Kampuš
Ime podpisnika s tiskanimi črkami

Ime podpisnika/podpisnikov s tiskanimi črkami

Podpis družbe best connect d.o.o.

Kraj, datum

Podpis in štampiljka

2 Preslikajte pogodbo o dobavi električne energije oz. zemeljskega plina in zadnji
letni račun za električno energijo oz. zemeljski plin. (oz. zadnjih 12 mesečnih računov)
3 Pogodbo in kopije pošljite po pošti na best connect.
info@bestconnect.si

Naložite na: www.bestconnect.info/naložite

V primeru vprašanj stopite v stik z našimi strokovnjaki na klicni številki: +386 1 777 41 23!

+386 1 777 41 23

faks: +386 1 777 41 74
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Pogoji udeležbe v nabavnem združenju best connect*
Preambula

Namen pogodbe je stalna optimizacija stroškov energije podjetja, navedenega na prvi strani, v nadaljevanju „član“. Družba best connect d.o.o., Cesta v Gorice 34C,
1000 Ljubljana, matična številka 6160271000, v nadaljevanju „best connect“, združuje povpraševanja več članov po energiji in se z dobavitelji energije pogaja o združeni
skupni količini ter sklenitvi dobavnih pogodb. S tem se član trajno razbremeni pogajanj o ceni. Članstvo v nabavnem združenju best connect je omejeno na podjetja in
kmete s sedežem v Sloveniji. Sodelovanje podjetij in kmetov s sedežem izven Slovenije v nabavnem združenju best connect ni možno.

Dolžnosti družbe best connect
1

Družba best connect bo podatke v zvezi s povpraševanjem, ki jih predloži
član, preverila, elektronsko obdelala in ocenila.

2

Družba best connect se zavezuje, da bo sistematično analizirala energetski
trg in se v imenu članov z dobavitelji energije strokovno pogajala o ceni.

3

Družba best connect prevzame sprotno kontrolo rokov v zvezi z odpovedjo
in sklepanjem nadaljnjih pogodb.

4

Družba best connect izvaja pogodbena pogajanja z dobavitelji energije za
člana brezplačno.

5

Družba best connect bo člana o novi sklenitvi ali spremembi pogodbe o
dobavi električne energije oz. zemeljskega plina pisno obvestila v roku 4
tednov.

Dolžnosti člana/pooblastilo
6

Član ekskluzivno pooblašča družbo best connect, da ga zastopa pri pogajanjih v zvezi z vsemi njegovimi potrebami in porabo električne energije
oz. zemeljskega plina na vseh lokacijah, pa tudi pri sklepanju in odpovedi
pogodb o dobavi električne energije oz. zemeljskega plina ter pogodb o
uporabi omrežja. Družba best connect lahko v imenu in za račun člana
tudi odpoveduje in sklepa pogodbe o dobavi električne energije in/ali
zemeljskega plina ter pogodbe o uporabi omrežja. Družba best connect
lahko pooblastilo, ki ji ga je podelil član, prenese na tretjo osebo oz. lahko
izpolnitev pogodbenih obveznosti do člana opravi preko tretje osebe, kar
pa nikakor ne vpliva na pogodbeno razmerje med družbo best connect in
članom.

7

Član bo dal družbi best connect na razpolago podatke o svojem povpraševanju po energiji in porabi energije, potrebne za njegovo zastopanje in obračun, v roku 4 tednov po njihovem prejemu (npr. podatki o računu). Če član
kljub dvakratni pisni zahtevi podatkov ne da na razpolago, je družba best
connect upravičena za nastale izdatke obračunati pavšalno nadomestilo
stroškov v višini € 120,00 brez DDV. Član nadalje soglaša in pooblašča best
connect, da lahko podatke v zvezi z nagrado v skladu s točko 10 in druge
podatke v zvezi s članom (podatke o računih in pogodbi) pridobi neposredno od vsakokratnega dobavitelja energije ter pooblašča best connect, da
lahko pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja električne energije ali zemeljskega plina pridobi podatke o porabi električne energije ali
zemeljskega plina za merilno mesto člana za zadnjih 12 mesecev ter druge
podatke, ki jih o odjemalcu in merilnem mestu hrani oziroma zbira sistemski
operater distribucijskega omrežja.

8

Član se zavezuje best connect d.o.o. sporočiti vsako spremembo naziva
podjetja, kontaktne osebe, naslova podjetja, kontaktnih podatkov kot tudi
spremembe dobavitelja elektrike in/ali zemeljskega plina v času veljavnosti
pogodbenega razmerja. Če član ne posreduje novih kontaktnih podatkov,
se šteje, da je bila dokumentacija, poslana s strani best connect na zadnji
znani naslov člana, prejeta.

obračunskega obdobja (+DDV). Nagrada zapade v plačilo ob koncu vsakokratnega obračunskega obdobja in jo je član brez odbitka dolžan poravnati v roku
2 tednov po izstavitvi računa. Član s podpisom pogodbe daje izrecno soglasje
za izstavitev računov (tudi) v elektronski obliki.
12

Prihranek se izračuna iz razlike med stroški električne energije oz. zemeljskega plina (vključno z vsemi omrežnimi stroški in stroški napeljave), ki bi jih moral član kot posamezni odjemalec običajno plačati pri lokalnem dobavitelju po
zanj veljavni tarifi za poslovne ali gospodinjske odjemalce ob začetku vsakokratnega obračunskega obdobja in dejansko nastalimi stroški obračunskega
obdobja (vključno z vsemi omrežnimi stroški in stroški napeljave). Pri tem se
upoštevajo vsi med obračunskim obdobjem prejeti popusti in povračila. Obračunsko obdobje ustreza posameznemu obračunskemu obdobju člana pri
njegovem vsakokratnem dobavitelju energije.

13

Družba best connect je upravičena zahtevati od člana primerno predplačilo
predvidene nagrade (glede na predvideno porabo električne energije oz. zemeljskega plina), ki ga dobavitelj energije obračuna skupaj s predvideno porabo
električne energije oz. zemeljskega plina. Družba best connect je prav tako upravičena, da nagrado ali dele nagrade zaračuna članu preko dobavitelja energije.

14

Prihranek se izračuna na podlagi neto cen brez davkov in državnih dajatev ter
brez mogočih dodatnih obremenitev cen električne energije oz. zemeljskega plina, določenih v energetskih predpisih.

Uredba o varstvu osebnih podatkov
15

Za elektronsko varovanje in uporabo posredovanih članskih podatkov veljajo
določila Splošne uredbe o varstvu podatkov. Član se s podpisom pogodbe
strinja, da best connect njegove posredovane osebne podatke in na podjetje navezujoče se podatke (tj. ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonska
številka, elektronski naslov, naziv podjetja, davčna številka, ID številka za DDV,
matična številka, številka merilnega mesta, posredovanje SEPA pooblastila), kot
tudi podatke za odjem energije (račun, tarife, pogodbe, računi za omrežnino, pogodbe za dostop do omrežja, morebitni dokumenti naloženi preko spletne strani) z namenom izvajanja pogodbe in optimizacije stroškov pri dobavi energije,
hrani in obdeluje. Strinjanje z obdelavo zgoraj navedenih podatkov obsega tudi
soglasje za posredovanje teh podatkov v zahtevani obliki specializiranim tretjim
podjetjem z namenom izvajanja pogodbe, marketinških aktivnosti, vzpostavitve
kontakta, zagotavljanja kakovosti, pošiljanja informacij s strani best connect,
kakor tudi razširjene storitve preko telefona, pošte in/ali elektronske pošte. Član
lahko svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče, in sicer
s posredovanjem preklica po elektronski pošti na info@bestconnect.si. Preklic
soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi soglasja
izvajala do njenega preklica.

16

Član izjavlja, da soglaša z uporabo svojih podatkov o oskrbi in energiji, kakor
tudi posredovanih izjav za namene marketinga in oglaševanja s strani družbe
best connect. Dalje soglaša, da mu družba best connect informacije posreduje
tudi preko elektronske pošte ali drugih elektronskih medijev.

Trajanje

Končne določbe

9

17

Ustni ali pisni stranski dogovori ne obstajajo. Kraj izpolnitve je Ljubljana. Vsi
spori, ki nastanejo iz te pogodbe ali v zvezi z njo, se rešujejo izključno pred pristojnim sodiščem v Ljubljani. Za pogodbo se uporablja slovensko pravo ob izključitvi kolizijskih norm.

18

Če je ali postane kakšno določilo te pogodbe neveljavno, preostanek pogodbe
še vedno velja. Pogodbeni stranki soglašata, da stopi na mesto neveljavnega
določila tako določilo, ki ekonomsko najbolj ustreza namenu, ki ga zasleduje
neveljavno določilo. Smiselno enako velja za pravne praznine.

19

Spremembe pogojev udeležbe, ki ne zadevajo glavnega namena pogodbe
best connect, kakor tudi ne nagrade, bodo članom posredovane v 4 tednih pred
pričetkom veljave v elektronski obliki oziroma po pošti. Če član spremembam v
14 dneh po njihovem prejemu izrecno ne ugovarja, spremembe štejejo za sprejete. V primeru ugovora ostane v veljavi trenutno veljavna pogodba. Družba
best connect si v tem primeru pridržuje pravico, da prekine pogodbo s članom.

Družba best connect v imenu člana praviloma sklepa kratkotrajne pogodbe
o dobavi električne energije oz. zemeljskega plina.
Ne glede na navedeno velja ta pogodba med družbo best connect in članom 3 leta, da lahko družba best connect za člana vedno znova doseže
najboljše možne cene energije. Če ni odpovedana s priporočeno poštno
pošiljko 3 mesece pred potekom dogovorjenega časa veljavnosti, se pogodba avtomatično podaljša, vsakokrat za eno leto.

10

Član ima posebno pravico odpovedi pogodbe sklenjene z best connect,
če družbi best connect do treh mesecev pred potekom vsakokrat veljavne
pogodbe o dobavi električne energije oz. zemeljskega plina z dobaviteljem pisno izkaže boljšo ceno za njegovo individualno povpraševanje po
energiji in mu družba best connect v roku 8 tednov ne predloži enako ugodne ponudbe. Na podlagi tako podane odpovedi preneha pogodba med
članom in best connect veljati z dnem prenehanja veljavnosti pogodbe z
dotedanjim dobaviteljem.

Nagrada/plačilo
11

Obveznost plačila nagrade družbi best connect nastane le, če pride do
naknadnega ali bodočega prihranka, ki izhaja bodisi iz uspešnih pogajanj
v zvezi z obstoječo pogodbo bodisi iz sklenitve nove pogodbe o dobavi
električne energije oz. zemeljskega plina. Nagrada znaša 25% prihranka

* Če ste stranka, ki plačuje račune po natančnih mesečnih odčitkih (natančni mesečni
obračuni) in ne stranka, ki plačuje energijo po mesečnem pavšalu (mesečna predvidena poraba), nam pošljite kopijo vaše trenutno veljavne pogodbe o dobavi električne
energije oz. zemeljskega plina ter vaših zadnjih 12 mesečnih računov.

Zaupajte našim izkušnjam:
že od 2012 podjetniki in kmetje prihranijo z best connect!
S članstvom oz. podpisom pogodbe prejmete
→
→
→
→
→

Trajno znižanje stroškov za energijo
Pregled trga s pomočjo strokovnjakov
Ugodna cena energije zaradi združenja povpraševanj
Popolna zanesljivost oskrbe
Enostavna zamenjava dobavitelja
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Prednosti
→ Trajni prihranek časa in stroškov
→ Ekskluzivna tarifa kot za velike odjemalce
→ Izplača se tudi pri nizki porabi

Prijavite se zdaj in znižajte stroške energije!
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