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SPLOŠNI POGOJI UPORABE ZELENE JEKLENKE:
• Uporabnik pridobi z vplačilom kavcije pravico do brezplačne uporabe Zelene jeklenke za lastne potrebe.
• Uporabnik se z jeklenko zaveže ravnati kot dober gospodar in jo uporabljati skladno z njenim namenom
in navodili, ki so dostopna na spletni strani ter na sedežu družbe Butan plin.
• Uporabnik nima lastninske pravice na jeklenki, saj ima le-to Butan plin d.d.
• Uporabnik se zavezuje, da z Zeleno jeklenko ne bo na noben način razpolagal (je prodal, podaril,
zamenjal za jeklenko druge barve, zastavil, ipd.) ali prepustil njene rabe, uživanja, posesti ali imetništva
katerikoli tretji osebi, razen družbi Butan plin.
• Uporabnik, potem ko ima Zeleno jeklenko v uporabi kupuje plin tako, da vrne prazno nepoškodovano in
prevzame polno jeklenko. V primeru, da je ta ob vrnitvi poškodovana ali neuporabna, sme družba Butan
plin obdržati prejeto kavcijo, uporabnik pa lahko polno jeklenko prejme le ob ponovnem vplačilu kavcije.
• Kupnina kavcije se izplača ob predložitvi kavcijskega potrdila in vračila Zelene jeklenke. Višina kavcije je
zapisana na kavcijskem potrdilu. V kolikor stranka nima kavcijskega potrdila, bo ob vračilu prazne,
nepoškodovane Zelene jeklenke, ki ji preizkus tesnosti ni zapadel pred več kot enim letom, upravičena
do izplačila kavcije v znesku 10 €. Količina vrnjenih Zelenih jeklenk je omejena na povprečno
gospodinjsko porabo.
• Vračilo Zelene jeklenke in izplačilo kavcije je možno na sedežu družbe Butan plin, v njenih poslovnih
enotah (Ljubljana, Maribor, Izola, Kranj) ter preko storitve dostave na dom. V kolikor vračilo preko
dostave na dom ne bo možno, bo omogočeno vračilo tudi na distribucijskih mestih Butan plin (največ 25
km oddaljenih od uporabnikovega bivališča). Informacije so na voljo na brezplačni telefonski številki 080
2005.
• Uporabnik ni upravičen zahtevati vračila oranžne jeklenke, ki jo je prodal in izročil ob izdaji kavcijskega
potrdila.
• Uporabnik ima pravico do jeklenke v brezhibnem stanju in sme v primeru dvoma od prodajalca zahtevati
drugo jeklenko.
• Butan plin d.d. bo uporabnikove osebne podatke obravnaval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov ter
jih bo hranil in obdeloval za potrebe evidence uporabnikov in statistično analizo za potrebe poslovanja.
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