
SPLOŠNI POGOJI PAKETA PREPROSTO PO SPLETU (E-S01) 
 

1. Uvodna določila 
Splošni pogoji paketa PREPROSTO PO SPLETU E-S01 (v nadaljevanju Splošni pogoji PREPROSTO SPLET) podjetja ADRIAPLIN d.o.o (v nadaljevanju 

dobavitelj) urejajo odnos med dobaviteljem in gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju odjemalec) in so sestavni del Pogodbe o dobavi zemeljskega 

plina paket PREPROSTO PO SPLETU E-S01 (v nadaljevanju Pogodba o dobavi PREPROSTO PO SPLETU). Splošni pogoji PREPROSTO PO SPLETU veljajo 

poleg Splošnih pogojev ADRIAPLIN d.o.o. za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce (v nadaljevanju Splošni pogoji). V kolikor Splošni 

pogoji PREPROSTO PO SPLETU posameznega vprašanja ne urejajo ali ga ne urejajo drugače kot Splošni pogoji, se uporabljajo Splošni pogoji. 

 

2. Opredelitev pojmov 
V teh Splošnih pogojih PREPROSTO PO SPLETU uporabljeni izrazi pomenijo: 

Elektronski račun: je račun v elektronski obliki, ki ga dobavitelj izda odjemalcu (plačniku) in mu ga pošlje na uporabniški račun, naslov elektronske 

pošte in/ali elektronsko banko odjemalca. Ta račun bo dobavitelj izdal v XML ali PDF obliki. PDF oblika je enaka obliki papirnatega računa, odjemalec 

za njegov ogled potrebuje programsko opremo, ki omogoča pregled dokumentov v PDF obliki (npr.: Program Acrobat Reader). XML oblika tega računa 

je namenjena uvozu računa v spletno banko plačnika, dobavitelj izda račun v XML obliki skladno z vsakokratnim formatom e-SLOG Gospodarske 

zbornice Slovenije. Vse banke ne omogočajo storitve e-račun. Storitev je mogoča, če jo podpira banka plačnika, kar je dolžan preveriti plačnik pred 

vložitvijo vloge za izdajo tega računa. 

Uporabniški račun: je z geslom zaščitena aplikacija dostopna na spletni strani dobavitelja www.eni-adriaplin.si, v kateri lahko odjemalec pregleduje in 

ureja svoje podatke. 

3. Elektronska prijava, sklenitev in začetek uporabe Pogodbe o dobavi PREPROSTO PO SPLETU 
Pogodbo o dobavi PREPROSTO PO SPLETU lahko sklene gospodinjski odjemalec, ki kupuje zemeljski plin za lastno domačo uporabo (kuhanje, pripravo 

tople sanitarne vode in ogrevanje) in ne opravlja gospodarsko ali poklicno dejavnost, z letnim odjemom do 50.000 kWh zemeljskega plina. 
 

Povpraševanje za sklenitev Pogodbe o dobavi PREPROSTO PO SPLETU je mogoče oddati na spletni strani www.adriaplin.si. Dobavitelj bo odjemalcu 

poslal v podpis Pogodbo o dobavi PREPROSTO PO SPLETU, skupaj s Cenikom PREPROSTO PO SPLETU, Splošnimi pogoji PREPROSTO PO SPLETU in 

Splošnimi pogoji. Pogodba o dobavi PREPROSTO PO SPLETU je veljavno sklenjena, ko jo podpišeta obe stranki in stopi v veljavo (1) za nove odjemalce 

dobavitelja od prvega odčitka plinomera po vključitvi v bilančno skupino dobavitelja ter (2) za obstoječe odjemalce dobavitelja od prvega dne meseca, 

ki sledi mesecu sklenitve pogodbe o dobavi PREPROSTO PO SPLETU. 

4. Prejemanje mesečno izstavljanje enotnega elektronskega računa na elektronski naslov in uporabniški 

račun 
Vso pošto v zvezi z izpolnjevanem pogodbenih določil, z izjemo pošte, ki se po Splošnih pogojih pošilja priporočeno, bo dobavitelj pošiljal odjemalcu 

na naslov elektronske pošte, pri čemer se poslano elektronsko sporočilo šteje za prejeto. Odjemalec se izrecno odpoveduje prejemanju računa v tiskani 

obliki in soglaša s prejemanjem mesečnega računa na naslov elektronske pošte in uporabniški račun. 

Odjemalec oziroma plačnik sem seznanjen, da nezaščitena elektronska pošta ni varen medij in da podjetje ADRIAPLIN d.o.o. ni odgovorno za varnost 

in delovanje navedenega naslova elektronske pošte v Pogodbi o dobavi PREPROSTO PO SPLETU. 

5. Pošiljanje vseh gradiv razen pogodb v elektronski obliki 
Dobavitelj bo vsa pisanja in publikacije odjemalcem pošiljal izključno v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki je naveden v Pogodbo o dobavi 

PREPROSTO PO SPLETU, razen v primerih, ko Splošni pogoji PREPROSTO PO SPLETU določajo drugače. 

Odjemalec (fizična oseba) s podpisom Pogodbe o dobavi PREPROSTO PO SPLETU, soglašam, da se osebni podatki iz Pogodbe o dobavi PREPROSTO PO 

SPLETU in podatki, ki se nanašajo na izvajanje Pogodbe o dobavi PREPROSTO PO SPLETU, lahko do preklica obdelujejo za namene prilagoditve 

posameznim uporabnikom in namen izboljšanja ponudbe in kvalitete storitev ter da dobavitelj odjemalcu pošlje osebno prilagojena obvestila preko 

SMS, MMS, pošte in elektronske pošte do preklica tega soglasja. Dobavitelj je dolžan podatke obdelovati in varovati v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov.  

6. Prejem odgovorov samo preko elektronskega naslova 
Odjemalec lahko pritožbe, ugovore in ostale izjave pošlje na elektronski naslov preprosto@eni-adriaplin.si. Dobavitelj odgovarja izključno v elektronski 

obliki na naslov elektronske pošte odjemalca zapisan na Pogodbi o dobavi PREPROSTO PO SPLETU.   

7. Dodatne storitve Paketa PREPROSTO PO SPLETU 
Dobavitelj nudi odjemalcu naslednje dodatne storitve: 

- E-račun v spletno banko, 

- Direktna obremenitev SEPA. 

 

7.1. Direktna bremenitev SEPA 

S podpisanim Soglasjem za direktno bremenitev SEPA, odjemalec in dobavitelj uredita način plačevanja mesečnega izstavljenega računa. 

Preklic direktne bremenitve SEPA je možen samo v pisni obliki. 

8. Končne določbe 
Za vprašanja, ki niso urejena s Splošnimi pogoji PREPROSTO PO SPLETU, se porabljajo Splošni pogoji. 

 

Ti splošni pogoji se uporabljajo od 1.11.2019 dalje. 

 

Ljubljana, dne 30.10.2019 

http://www.eni-adriaplin.si/
http://www.adriaplin.si/
mailto:preprosto@eni-adriaplin.si


ADRIAPLIN d.o.o. 


