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l. ljvodno
1. čten

S Sptošnimi pogoji vzdrŽevanja in zavaĺovanja (v nadaĺjevanju: Sptošni pogoji) se opĺede{jujejo posamezne pĺavice in
obveznosti izvajalca ĺn naročnika teĺ vsebina pôketov ''vzdĺŽevaąe, monitoíing in zavaĺovanje" ín ''vzdĺŽevanje in monitoĺing",

ki sodita v ponudbo izvajatca.

Vse ponudbe in stoíitve dĺuŽbe Eneľtec d.o'o., stoĺitve, ĺazĺskave in razvoj v eneĺgetiki, d.o.o'. Utica boĺcev 58, 2000 Mariboĺ
temetjijo na teh Sptošnih pogojĺh, ki so objavtjeni nô sptetni stranĺ WWW.moja-elektĺaĺna.si.

Sptošnĺ pogoji so sestôVnĺ det pogodbe med izvajatcem in naĺočnĺkom ne glede na to, ali so vsebovani v pogodbi ati pa se
pogodbô nanje le skticuje, teĺ dotočajo tĺste obveznosti naĺočnika ĺn ĺzvajalca, ki v posebni pogodbi nĺso natančneje določene.

Če se Sptošnĺ pogojĺ in posebni dogovoĺi ne ujemajo' veljajo posebni dogovori med pogodbenima stĺankama.

2. člen

Naĺočnik izĺecno ĺzjavl'ja' da je pĺebĺat ĺazumel in sprejet pĺedmetne Sp[ošne Pogoje teÍ da z njimi v celoti sogtaša.

ll. Sldenitevpogodbe
3. čten

Pogodbaie skĺenjena, ko se stĺanki dogovoĺita o njenĺh bistvenih sestavĺnah in v znak tega soglasja podpišeta pisno podjemno

pogodbo za izgĺadnjo naprôVe za samooskĺbo. Pisna obtĺka je pogoj za veljavnost pogodbe.

lll. Cenepaketov
4. čten

V cenah posameznih paketov vzdĺŽevania, monitoĺinga in zavaĺovanja iz zgoĺď1e razpredetnice je zajeto zavaĺovanje
elektĺaĺne. spremtjanje detovanja etektĺaĺne na datjavo - monitoĺing ĺn stĺokovni pĺegled etektraĺne - vsako drugo [eto'

lzvajatec zavarovanje zagotavtja pĺeko zavarova[nĺce GENERAL| zavaĺovalnica d.d. Zavaĺovalno pogodbo v imenu naĺočnika
sk(ene izvajatec, dĺuŽba Eneítec, d.o.o.
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PAKETI',\zDRŽEvANJĘ MoNlToRlNG lN ZAVARoVAľ.JJE"

lME PAKEľA NAZ|VNA MoČ ELEKIRARNE CENA

VzdrŽevanje. monitoÍing in zavaĺovanje
Moja e(ektrarna (MOJAS-MOJA7) od 4,6 do 7,5 kWp 10O,OO EUR na Leto

Vzdrżevanje, monítoĺing ín zavaĺovanje
Moja elektĺaĺna (MOJA8-MoJA11) od 7,51do 11,50 kWp 125,00 EUR na teto

VzdrŽevanje, monitoĺing ĺn zavarovanje
Mo.ia elektraĺna (MOJA12-MoJA15) od t'l,51do 15,0O kWp 150,oo EUR na łeto

VzdrŽevanje, monĺtoÍing ín zavaĺovanje
Moja etektĺarna (paketi večji od M0JA15)

od 15,0'lkWp individuatno
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Sktadno s Sptošnimĺ pogoji za zavarovanje sončnih e[ektrarn 01_sEL-01/16 oziĺoma sptošnĺmi pogojĺ, na podtagi katerih se

sklepa zavarovatna pogodba, so v zavaĺovanje vktjučene nevaĺnosti, naštete v "sktopu A'' Sptošnih pogojev za zavaĺovanje

sončnĺh elektÍaín 01-SEL_o1/16 (osnovno kritje sončne e[ektĺarne), in sĺcer zavarovanje krĺje škodo, ki nastane zaĺadi:
. pożara,

. strete,

. eksptozije,

. viharja,

. toče,

r udaĺca motoÍnega Vozila'
. padca zĺačnega plovila'
l manifestacije in demonstraciją
. iztiva vode, zemeljskega ptazu,

. sneŽnega ptazu'

l teŽe snega in padca drevesą
l vdoĺa meteoĺne vodą
r vandalizma in ĺazbĺtja teĺ
r izginitvą
vse v obsegu, določenem s Sptošnimi pogoji za zavaĺovanje sončnih elektíaín 01-sEL-01/16.

Zavaĺovanje ne zajema kritja obÍatovalnega zastoja ĺn nevarnosti potíesa. Pĺi samooskrbnih napĺavah zavaĺovanje

obíôtovalnega zastoja namĺeč ni mogoče, saj zavaĺovalnĺca ne moíe dotočĺti tĺajanja obĺatovatnega zastoja - ob prijavi škode

se zahtevô stanje števca. iz kateíega pa ni ĺazvidna lokatna poraba. Razsmeĺnik v tem primeĺu ni merodajna napÍavô za

zavarovatnico.

5. čten

V cenah posameznih paketov vzdĺŽevanja je zajeto spĺemljanje delovanja na daljavo - monĺtoĺing in stĺokovnĺ pĺegted

etektĺaĺne - vsako díUgo leto.

6. čten

Vse cene paketov iz 4.in5. čtena teh Sptošnih pogojev so v EUR brez DDV

Cene paketov iz 4. čtena teh Sptošnih pogojevse lahko spremenijo gtede na spl'ošne pogoje postovanja zavaĺovalnice, pĺi katerĺ

se sklepa zavarovanje za samooskrbno napíavo'

Cene paketov, navedene v individuatnih ponudbah, vetjajo te za čas ve[javnosti ponudbe. lzvaja(ec ima pĺavico do zvišanja

cene, v kotikoĺ se v času vetjavnostĺ ponudbe spĺemenijo spLošní pogoji poslovanja zavarovalnice. V tem píĺmeíu naročniku

predLoŽi novo ponudbo, kije sktadna z aktualnimĺ sptošnimi pogoji zavaĺova[nĺce'
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PAKET|'\ZDRŽH/ANJE lN MoNlToRlNG"

lME PAKEľA NAZIVNA Moč ELEKrRARNE CENA

VzdrŽevanje in monitoring

Moja elektrarna (MOJAS-MOJA7] od 4,6 do 7,5 kWp 80,00 EUR na teto

Vzdźev anje ĺn monitoring

Moja elektrarna tMOJAS-MOJAI1)
od 7,51do't1,50 kWp 100,00 EUR na teto

VzdĺŽevanje in monitorĺng

Mo.ja elektrarna (MOJA12-MOJA15) od 11'51 do'ĺ5,oO kWp 120,00 EUR na teto

VzdrŽevanje in monĺtorĺng

Moja elekřarna (paketi večji od M0JA15)
od 15,01kWp individuatno
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lV. Ptačito
7- č{en

Ptačilo se mora izvesti v rokih, navedenih na ĺačunu, v koUkor ni med stĺankama dogovoĺjen drugačen način ptačita (avans,

predĺačun itd.).

V pĺimeĺu zamude s ptačitom naročnik izvajatcu dotguje tudi zakonske zamudne obĺesti za čas zamude po stovenskem pravu'

Plačila se izvajajo z nakazilom na TRR ĺzvajatca št. 5156 1o1o ooo5 0751 947, odprt prĺ Banki lntesa Sanpaoto d.d'

V. Odstopodpogodbe
8. člen

Podjemna pogodba se sklepa za obdobje enega leta in są v kotikoĺ níti naĺočnik nitĺ izvajalec najmanj en mesec pĺed potekom

obdobja, za kateŕega je bil'a sktenjena, ne izjavita, da Žetíta pĺekĺnĺti pogodbeno ĺazmeĺje, avtomatično podatjša za obdobje

enega teta.

Naĺočnik mora, V kotikor ne Žetí podatjšanja pogodbenega ĺazmetja za nadaljnje obdobje enega leta, najmanj en mesec pĺed

iztekom obdobjô, za kateÍegaje bita pogodba sktenjena, podati pisno izjavo o odstopu od pogodbe na način' dajo s pĺipoĺočeno

pošitjko poštje na sedeŽ izvaja[ca - druŽbe Eneĺtec, d.o.o.

odstop od pogodbe pred iztekom obdobja, za kateĺegaje bita pogodba sklenjena, ni mogoč' razen v prĺmeru kršitve pogodbenih

pravic in obveznosti pod pogoji iz obĺ.ĺgacijskega zakonika, na kar mora pogodbena stfanka, ki Žeti odstopiti od pogodbe, dĺugo
pogodbeno srÍanko o tem píedhodno pisno obvestiti in dĺugi pogodbenĺ stĺanki omogočiti pĺimeren ĺok za odpĺavo kršitev.

opozoľĺlo gtede kršitve pogodbe moĺa biti dano v pisni obtĺki ĺn poslano naspĺotni stranki na način, da ga zanesljivo prejme

(osebna vročiteV s priporočenim pismom ati po etektĺonski pošti).

Vl. Rešetĺanje spoĺov

Pogodbeni strankĺ bosta moÍebitne spoĺe ĺeševati .oor"ru,ino' ľ,o ni mogoče' je za ĺeševanje spoĺov pristojno stvarno

pĺistojno sodišče v Maĺiboru, upoĺabĺ pa se slovensko pravo.

VI|. Veliavnost sptošnih pogojev

Sptošni pogoji vetjajo od dneva objave datje.

MaĺiboĹ dne1.2.2o2o
direktor

F.-tl,FRľF""g
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