POGOJI JESENSKE AKCIJE E-RAČUN

1. Uvodne določbe
Pogoji »jesenske akcije e-račun« (v nadaljevanju: jesenska akcija) dopolnjujejo Splošne
pogoje za poslovanje z e-računom družbe Domplan, družba za inženiring, nepremičnine,
urbanizem in energetiko, d.d. z dne 01. 9. 2022.
Račun v elektronski obliki vključuje dve obliki prejemanja računa: prejemanje računa v PDF na
svoj e-naslov ali prejemanje e-računa v elektronsko banko. V jesenski akciji e-račun lahko
sodelujejo fizične osebe. Jesenska akcija za pravne osebe ne velja.
S podpisom Vloge za prijavo e-računa prejemnik e-računa izjavlja, da je seznanjen z vsebino
te akcije in jo v celoti sprejema.

2. Trajanje jesenske akcije
Jesenska akcija traja od 21. 9. 2022 do vključno 30. 11. 2022.

3. Pogoji jesenske akcije
V jesenski akciji sodeluje vsak uporabnik, fizična oseba, ki v času trajanja akcije izpolni Vlogo
za prijavo e-računa in tako izvrši prijavo za prejemanje e-računov v skladu s 3. točko Splošnih
pogojev za poslovanje z e-računom družbe Domplan, d.d..

4. Ugodnosti
Prejemnik e-računa, ki hkrati izpolnjuje pogoje iz prve ali druge ali tretje točke pogojev, pridobi
vrednostni bon v višini 5,00 EUR (znesek vključuje DDV). Izdajatelj mu bo obračunal navedeni
znesek na računu za obratovalne stroške prvi mesec po mesecu prijave na storitev za
prejemanje e-računa.
Vrednostni bon v nobenem primeru ni izplačljiv v denarju in ni prenosljiv ter ni predmet
dohodninskega obračuna.
Pridobitev pravice do vrednostnega bona je vezana na šifro plačnika na Vlogi za prijavo eračuna.
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5. Obdelava osebnih podatkov
Izdajatelj bo osebne podatke prejemnikov e-računa uporabljal za namene izvedbe te jesenske
akcije. Obdelovanje in hranjenje osebnih podatkov potekata v skladu s predpisi o varovanju
osebnih podatkov.

6. Davki in darila
Popust ni predmet dohodninskega obračuna.

7. Končne določbe
Domplan, d.d. si pridržuje pravico do sprememb teh akcijskih pogojev. Vse pritožbe in
reklamacije rešuje Domplan, d.d.. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo na naslov
Domplan, d.d.. V primeru utemeljenih pritožb se izdajatelj zavezuje, da jih bo odpravil v
zakonsko določenem času in o tem obvestil uporabnika.
Ti akcijski pogoji veljajo od 21. 9. 2022 do vključno 30. 11. 2022.

Kranj, 21. 9. 2022
Domplan, d.d.
direktorica
Saša Krč
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