
 

 
 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA  

BISOL SUPREME CASHBACK 

Preambula  
 
Družba BISOL Proizvodnja, d. o. o., Latkova vas 59a, 
3312 Prebold, Slovenija, davčna številka: SI 58719555  
(v nadaljevanju BISOL), v okviru programa BISOL 
Supreme Cashback končnim kupcem fotonapetostnih 
modulov BISOL Supreme, ob izpolnjevanju dodatnih 
pogojev, določenih s tem dokumentom, omogoča 
uživanje ugodnosti v obliki delnega povračila 
denarnega zneska, namenjenega nakupu in plačilu 
modulov BISOL Supreme. 

BISOL Supreme Cashback pomeni ugodnost pri nakupu 
fotonapetostnih modulov BISOL Supreme, višino in 
izplačilo katere določi BISOL v okviru svoje diskrecijske 
pravice oziroma po svojem prostem preudarku. 

1. Ugodnost BISOL Supreme Cashback 

Ugodnost BISOL Supreme Cashback v obliki delnega 
povračila denarnega zneska (v nadaljevanju Ugodnost) 
velja izključno v primeru nakupa fotonapetostnih 
modulov BISOL Supreme in se lahko za posamezen 
fotonapetostni modul BISOL Supreme uveljavi samo 
enkrat.  

Do Ugodnosti je ob izpolnjevanju določenih pogojev 
upravičen prvi končni kupec modulov BISOL Supreme, 
ki je hkrati lastnik fotonapetostnega sistema, v 
katerem so fotonapetostni moduli BISOL Supreme 
uporabljeni (v nadaljevanju Upravičenec). 

2. Uveljavljanje ugodnosti 

Pravico do Ugodnosti v višini 0,03 EUR/Wp lahko 
pridobi Upravičenec, ki se predhodno uspešno 
registrira na spletni strani www.BISOL.com/Supreme 
in pravilno posreduje vsa potrebna dokazila o nakupu 
ter lastništvu sončne elektrarne z moduli BISOL 
Supreme. 

Pravico do Ugodnosti mora Upravičenec uveljavljati v 
roku 12 mesecev od dneva prvotnega nakupa modulov 
BISOL Supreme, pri čemer se za prvotni nakup šteje 
datum, ko so bili fotonapetostni moduli BISOL 

Supreme kupljeni neposredno pri družbi BISOL, 
njenemu distributerju ali inštalaterju. Da bi lahko 
Upravičenec Ugodnost uveljavil, morajo biti moduli 
BISOL Supreme nameščeni v fotonapetostni sistem 
končnega kupca in v celoti plačani, kar pomeni, da 
mora BISOL za njih prejeti plačilo, bodisi neposredno 
od Upravičenca bodisi preko distribucijske verige, 
preko katere je Upravičenec module BISOL Supreme 
kupil. 

Ugodnost v višini 0,03 EUR/Wp se Upravičencu izplača 
zgolj, kadar presega 90,00 EUR. To pomeni, da je 
Upravičenec upravičen do izplačila pri velikosti 
fotonapetostnega sistema 3 kWp moči ali več. 

V okviru spletne registracije in kasneje pri uveljavljanju 
pravice do Ugodnosti mora Upravičenec družbi BISOL 
predložiti dokumentacijo, na podlagi katere BISOL 
ugotovi avtentičnost Upravičenca in siceršnjo 
upravičenost do izplačila Ugodnosti. 

BISOL ima za pregled in oceno dokumentacije na 
razpolago 21 dni, šteto od dneva, ko BISOL prejme 
celotno zahtevano dokumentacijo in popolno vlogo za 
uveljavljanje pravice do Ugodnosti. Po uspešni 
predložitvi zahtevane dokumentacije s strani 
Upravičenca in njenega pregleda s strani družbe BISOL 
ima BISOL nadaljnjih 21 dni časa, da Upravičencu 
Ugodnost izplača. Šteje se, da je bilo izplačilo 
Ugodnosti izvedeno v trenutku, ko je BISOL banki 
posredoval nalog za izplačilo. BISOL ne odgovarja za 
morebitne zamude pri bančnih nakazilih, zato rok 21 
dni za izplačilo Ugodnosti ne vključuje časa, 
potrebnega za prenos sredstev z družbe BISOL na 
Upravičenca. BISOL bo Upravičencu Ugodnost izplačal 
na bančni račun, ki ga je Upravičenec navedel ob 
registraciji. 

Uveljavljanje Ugodnosti za posamezen modul BISOL 
Supreme je mogoče izvesti zgolj enkrat. 

Pravice do izplačila Ugodnosti se akumulirajo na 
registriranem računu Upravičenca, a za vsako od 
posameznih registracij prenehajo veljati, če niso 
izplačane v roku 14 mesecev od prvotnega nakupa 
modulov BISOL Supreme kot tudi v primeru izgube 
pravice do izplačila Ugodnosti zaradi ravnanj na strani 
Upravičenca. 

http://www.bisol.com/Supreme


 

 
 

Ugodnosti ni mogoče izplačati v gotovini niti je ni 
mogoče zamenjati ali nadomestiti s kakšno drugo 
ugodnostjo niti je ni mogoče prenesti na tretje (fizične 
oziroma pravne) osebe. 

3. Pogodbeno razmerje 

S potrditvijo spletne registracije s strani družbe BISOL 
prejme Upravičenec neprenosljivo identifikacijsko 
številko, na podlagi katere pridobi zgolj pravico do 
uveljavljanja Ugodnosti, ne pa kakršnih koli drugih 
pravic v razmerju do družbe BISOL. 

Upravičenec izjavlja, da so podatki in navedbe, 
posredovane družbi BISOL, resnični in da v primeru 
neresničnih navedb prevzema vsakršno kazensko in 
civilno odgovornost v razmerju do družbe BISOL in 
tretjih (fizičnih oziroma pravnih) oseb, ki bi se 
vzpostavile z naslova uveljavljanja Ugodnosti. 
Upravičenec se zavezuje, da bo družbo BISOL 
nemudoma obvestil o morebitnih spremembah 
podatkov, navedenih ob registraciji. 

V primeru prevare, zlorabe, zavajanja ali izkrivljanja 
dejanskega stanja kot tudi v primeru poskusa prevare, 
zlorabe, zavajanja ali izkrivljanja dejanskega stanja s 
strani Upravičenca pri uveljavljanju pravice do 
Ugodnosti slednji nemudoma izgubi pravico do 
njenega izplačila. 

Upravičencu je dovoljena zgolj ena registracija osebnih 
(privatnih ali korporacijskih) podatkov, s čimer pridobi 
svoj lasten registracijski račun, preko katerega lahko 
opravlja vsakokratne registracije modulov BISOL 
Supreme. Osnovo za registracijo računa predstavlja 
predvsem navedba naslova oziroma sedeža 
Upravičenca. V primeru poskusa večkratne registracije 
ima BISOL v smislu preprečevanja poskusov večkratnih 
uveljavljanj Ugodnosti za iste module BISOL Supreme 
pravico Upravičencu nemudoma odpovedati 
pogodbeno razmerje ter od njega zahtevati povrnitev 
že izplačanih Ugodnosti. Upravičenec poslej do 
izplačila Ugodnosti ni več upravičen, BISOL pa ima 
pravico do uveljavljanja pogodbene kazni v višini vsaj 
vseh do sedaj še neizplačanih in že izplačanih 
Ugodnosti. 

Posamezni Upravičenec se je dolžan pozanimati o vseh 
podrobnostih ugodnosti BISOL Supreme Cashback, in 
sicer na način, da si prebere te Splošne pogoje 

poslovanja, objavljene na spletni strani 
www.BISOL.com. 

Upravičenec ima pravico v roku 14 dni od uspešne 
spletne registracije od tega pogodbenega razmerja, 
sklenjenega na daljavo oziroma zunaj poslovnih 
prostorov družbe BISOL, odstopiti brez navedbe 
razlogov. V primeru prenehanja pogodbenega 
razmerja po preteku zgoraj navedenega roka je BISOL 
upravičen do povračila administrativnih stroškov v 
zvezi s pregledom dokumentacije Upravičenca in 
obdelavo vloge za uveljavljanje pravice do Ugodnosti, 
in sicer v višini 50,00 EUR. Ponovna registracija ni 
mogoča. 

4. Personalizirana stran 

Vsak Upravičenec ima na spletni strani 
www.BISOL.com na za to posebej določenem mestu 
prijave na voljo brezplačno prijavo, kjer ima po vnosu 
uporabniškega imena in gesla možnost vpogleda v 
registrirane osebne podatke in podatke o registriranih 
modulih BISOL Supreme. Spletna stran prav tako 
omogoča spremljanje stanja posameznih vloženih 
zahtevkov za uveljavitev Ugodnosti. 

Dostopne podatke za uporabo spletne strani 
(uporabniško ime, geslo ipd.) mora Upravičenec 
skrbno varovati in z njimi ravnati strogo zaupno. 
Uporabniško ime in geslo pod nobenim pogojem ne 
smeta biti dostopna tretjim (fizičnim ali pravnim) 
osebam. Upravičenec lahko osebne podatke kadar koli 
spremeni tako, da obišče spletno stran 
www.BISOL.com (mesto prijave). 

Upravičenec se zavezuje, da bo v primeru zlorabe ali 
poskusa zlorabe spletnega dostopa o tem nemudoma 
obvestil družbo BISOL na spletni naslov 
Cashback@bisol.com. 

5. Varstvo osebnih podatkov 

Če je za izvajanje ugodnosti BISOL Supreme Cashback, 
torej za uveljavljanje in izračun Ugodnosti, to 
potrebno, BISOL zbira, shranjuje in obdeluje osebne 
podatke Upravičenca, kot so podatki o njegovem 
potrošniškem obnašanju in opravljenih nakupih. Če 
Upravičenec v tej zvezi poda soglasje, BISOL njegove 
podatke uporablja tudi zato, da mu pošilja informacije 
o ponudbah in izdelkih skupine BISOL Group. 

http://www.bisol.com/
http://www.bisol.com/
http://www.bisol.com/
mailto:Cashback@bisol.com


 

 
 

Vsa vprašanja Upravičenca v zvezi z informacijami, 
spremembami in izbrisom osebnih podatkov, ki se 
nanašajo nanj, lahko Upravičenec naslovi neposredno 
na družbo BISOL, natančneje na naslov BISOL 
Proizvodnja, d. o. o., Oddelek za marketing, Latkova 
vas 59a, 3312 Prebold, Slovenija, ali na elektronski 
naslov marketing@bisol.com. 

Ostale določbe, pomembne za varstvo osebnih 
podatkov pri uporabi spletne strani BISOL v povezavi z 
Ugodnostjo, so opredeljene v Izjavi o varstvu osebnih 
podatkov, objavljeni na spletni strani www.BISOL.com. 

6. Storitve 

Obseg storitev, ki jih v okviru Ugodnosti izvaja BISOL, 
je omejen z določbami teh Splošnih pogojih 
poslovanja. 

Morebitne obveznosti družbe BISOL v zvezi z nakupi 
blaga oziroma storitev, ki jih Upravičenec opravi pri 
družbi BISOL, niso predmet teh Splošnih pogojev 
poslovanja, zato BISOL na njihovi podlagi ne prevzema 
nobene odgovornosti. 

7. Odgovornost 

BISOL ni odgovoren za nobeno škodo, ki bi 
Upravičencu utegnila nastati zaradi uveljavljanja 
njegove pravice do Ugodnosti. Upravičenec se 
odpoveduje vsem svojim morebitnim zahtevkom do 
družbe BISOL iz naslova uveljavljanja njegove pravice 
do Ugodnosti. 

8. Stroški 

Spletna registracija v okviru Ugodnosti je za 
Upravičenca brezplačna. 

Pri uveljavljanju pravice do Ugodnosti Upravičenec in 
BISOL nosita vsak svoje bančne stroške. 

Upravičenec je seznanjen in se izrecno zavezuje, da bo 
sam plačal vse dajatve, takse, davke ipd., ki bi mu 
utegnili nastati zaradi uveljavljanja oziroma izplačila 
Ugodnosti z naslova ugodnosti BISOL Supreme 
Cashback. 

9. Prenehanje pogodbenega razmerja  

Upravičenec ima pravico, da s pisno izjavo pogodbeno 
razmerje z družbo BISOL kadar koli prekine, z 
omejitvami iz 3. točke teh Splošnih pogojev 
poslovanja. V primeru prenehanja pogodbenega 
razmerja Upravičenec izgubi pravico do uveljavljanja 
oziroma izplačila Ugodnosti, družbi BISOL pa je 
Upravičenec dolžan povrniti vse morebitne stroške, ki 
so ji iz naslova uveljavljanja pravice nastali. 

BISOL lahko pogodbeno razmerje prekine brez razloga 
s 14-dnevnim odpovednim rokom ali iz tehtnega 
razloga s takojšnjim učinkovanjem. Tehtni razlog 
predstavlja občutno škodovanje gospodarskim 
interesom ali ugledu družbe BISOL in zlasti kršitev 
bistvenih pogodbenih obveznosti s strani Upravičenca. 
Med bistvene pogodbene obveznosti sodijo zlasti, 
vendar ne izključno, obveznosti Upravičenca iz 3. točke 
teh Splošnih pogojev poslovanja. 

V primeru kršitve pogodbenega razmerja s strani 
Upravičenca je BISOL razbremenjen vsakršne 
odgovornosti v razmerju do Upravičenca ali tretjih 
(fizičnih in pravnih) oseb. BISOL ima v primeru kršitev 
pogodbenega razmerja s strani Upravičenca od 
slednjega zahtevati povrnitev škode, ki bi BISOL-u 
nastala zaradi njegovih kršitev, vključno s stroški, 
nastalimi BISOL-u zaradi povračila te škode. 

10. Splošne določbe 

Sodelovanje Upravičenca pri Ugodnosti poleg 
konkretnega pogodbenega razmerja ne vzpostavlja 
nobenega drugega pravnega razmerja med njim in 
družbo BISOL. Sodelovanje Upravičenca pri Ugodnosti 
poteka izključno na njegovo lastno odgovornost ter 
samostojno in pravno neodvisno od dejavnosti družbe 
BISOL. 

BISOL si pridržuje pravico, da kadar koli in po lastni 
presoji spremeni te Splošne pogoje poslovanja, brez 
kakršnega koli predhodnega obvestila Upravičencu. 
Najnovejša različica teh Splošnih pogojev poslovanja, 
ki vselej nadomesti prejšnje pogoje poslovanja, je in 
bo objavljena na spletni strani www.BISOL.com. 

V posameznem primeru sprejeti individualni pisni 

dogovori imajo prednost pred temi Splošnimi pogoji 

poslovanja. Za veljavnost individualnega pisnega 

dogovora je potrebna naknadna pisna potrditev 

družbe BISOL. 

mailto:marketing@bisol.com
http://www.bisol.com/
http://www.bisol.com/


 

 
 

Če se pri vsebini določb teh Splošnih pogojev 
poslovanja uporabljajo specifične oznake glede spolov, 
so s tem mišljene tako osebe ženskega kot osebe 
moškega spola in pravne osebe. 

Spletna registracija in sodelovanje pri Ugodnosti je 
mogoča od dopolnjene polnoletnosti naprej. Dokler 
fizična oseba ni polnoletna, je potrebna pisna 
privolitev njenega zakonitega zastopnika. 

V primeru, da bi bila katera od določb teh Splošnih 
pogojev poslovanja v celoti ali deloma neveljavna ali 
neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost preostalih 
določb teh pogojev, temveč se morebitne sporne 
določbe nadomestijo z določbami, ki bodo v največji 

možni meri odražale namen teh Splošnih pogojev 
poslovanja. 

Ti Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo in razlagajo 
v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in tako kot se 
glasijo, z izrecno izključitvijo Konvencije Združenih 
narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga, 
kot tudi pravil mednarodnega zasebnega prava o 
koliziji zakonov. Za reševanje morebitnih sporov so 
pristojna slovenska sodišča, uporabi pa se slovensko 
pravo. 

Latkova vas, 4. 5. 2020 

 


