Veseli nas, da ste se odločili za prehod na SunContract platformo
Prvi transparentni trg z električno energijo
Ker se zavedamo, da so lahko nove tehnologije ob prvem stiku malce nejasne, smo vam
pripravili navodila, ki vas bodo vodila skozi proces registracije na platformi, vnos podatkov in
podpis pogodbe.
No pa začnimo. Za začetek vas prijazno vabimo, da v vaš spletni brskalnik vpišete spletni naslov
SunContract platforme in se registrirate na https://suncontract.energy

Ko pridete na spletno stran platforme, v zgornjem desnem kotu kliknite na gumb ”Registration”.

V tem koraku je potrebno v obrazec za registracijsko vnesti svoje osnovne podatke: ime, priimek,
država, številka telefona (+386 nato številko 0 izpustimo in nadaljujemo 31 123 456), vašo e pošto
ter nastaviti varno geslo (velike in male črke, številke).

Ne pozabite še dokazati, da niste robot ter se strinjati s Pravili & Pogoji in Pravilnikom o
zasebnosti. Na koncu registracijskega postopka boste dobili sporočilo, da ste se uspešno
registrirali na platformi. Nato vas bomo prosili za potrditev verodostojnosti vpisanega e
poštnega naslova.

Za potrditev verodostojnosti vašega e poštnega naslova vas naprošamo, da se prijavite v svoj e
poštni nabiralnik, kjer boste našli SunContract e pošto s povezavo, preko katere potrdite vaš e
poštni naslov.

Kliknite na povezavo in se uspešno prijavite na platformo.
Če se slučajno zgodi, da v vašem e poštnem nabiralniku ne najdete zgornje e pošte, preglejte
svoj nabiralnik pod sekcijo VSILJENA POŠTA in SPAM oziroma v primeru GMAIL operaterja
PROMOCIJE (”Promotion” v primeru angleškega nabiralnika).
Uspelo se vam je prijaviti na platformo. Osnovna stran izgleda nekako takole. V zgornjem
desnem kotu imamo navigacijski meni s funkcijami:
• P2P: prostor za trgovanje z elektriko
• Products: prostor za storitve partnerjev na SunContract platformi, pri katerih lahko
opravite nakup storitev nakupa sončne elektrarne, toplotne črpalke in več
• Profile: vaše osnovno namizje na platformi
• Settings: tukaj lahko urejate svoje osebne podatke

•
•

Help: tu najdete pogosta vprašanja (”FAQ”), možnost kontakta pomoči (”Contact
Support”)
Ikona za izhod: funkcija za odjavo iz platforme (”Sign Out”).

SNC je valuta, s katero plačujete elektriko ter ostale storitve na SunContract platformi. Pod ”My
Balance” lahko vidite vaše trenutno stanje SNC žetonov. Malo nižje je napisana trenutna cena SNC
žetona (”Current SNC Price”).
Sedaj sledi vnos podatkov vašega odjemnega mesta, ki ga opravite tako, da kliknete na gumb
“P2P” na navigacijski vrstici. Pokaže se vam naslednje:

Pod zavihkom ”MY METERS”, ki je privzet, kliknite na gumb “ADD METER OWNER” ter vpišite vse
zahtevane podatke: ime in priimek lastnika odjemnega mesta, ulica, hišna številka, številka
stanovanja, mesto, poštna številka, številka lastnika odjemnega mesta, davčna številka lastnika
odjemnega mesta, trenutni dobavitelj, tip pogodbe ter naložite sliko najnovejšega računa za
elektriko. Nižje dodate še sliko vaše trenutne pogodbe, nato pa izpolnite številko merilnega
mesta.
Kliknite “Submit”.

Pri vpisovanju zgornjih podatkov bodite izredno pazljivi, da vnašate podatke od dejanskega
lastnika odjemnega mesta. Včasih se zgodi, da več družin živi na istem odjemnem mestu. V tem
primeru se prepričajte, na koga je odjemno mesto lastniško pisano, preden vpišete podatke.
Zadnji korak je podpis pogodbe. Na navigacijskem meniju zopet kliknite na ”P2P” gumb, kjer se
privzeto znajdete pod predelom ”MY METERS”. V spodnjem predelu boste sedaj videli vzorec
pogodbe, ki jo je potrebno podpisati pred začetkom trgovanja. Kliknite na gumb ”SIGN”.

Obvestilo o temu, kdaj bo vzorec pogodbe pripravljen za vaš podpis, bo prišel na vaš e poštni
naslov.

Pogodbo bo potrebno še natisniti in jo ročno podpisati. Nato podpisano pogodbo poskenirajte
in dodajte v sistem s tipko ”BROWSE”.

Ekipa bo v najkrajšem možnem času sprovedla proces prehoda na SunContract platformo.
Čestitamo vam, postali ste član SunContract družine!

Navodila SEPA
SunContract je revolucionarna platforma, saj prinaša v svet energetike še zelo svežo tehnologijo
blockchain, ki je običajni uporabniki še nismo vešči. Zato smo vam pripravili enostaven način
plačevanja storitev nakupa elektrike preko SunContract platforme.
Da lahko opravimo nakazilo denarnih sredstev na platformo, moramo na začetku opraviti
obvezno verificiranje stranke.
V menijski vrstici kliknete na ''Profile''. Na zgornjem delu slike najdete zavihek ”Verification Level”.
To je eden vaših zadnjih korakov, ki jih boste narediti preden lahko začnete trgovati z energijo.
Ko kliknete na zavihek, se vam pokaže naslednje:

Kot lahko vidite, platforma od vas potrebuje dodatne podatke za kreiranje nove pogodbe, ki
vam odpre odprti trg z elektriko. Kliknite na gumb ”Verify”. Pridete na novo podstran platforme,
zato klikniti na zavihek “KYC”.

Izpolniti je potrebno vse zahtevane podatke. Osebni podatki (”Personal details”): ime in priimek,
datum rojstva, spol, država, nacionalnost ter naložiti sliko svojega dokumenta (”Photo ID”). Pod
predel Podatki o bivališču (”Address details”) vpišite podatke: ulica, hišna številka, številka
stanovanja, mesto, poštna številka, država ter naložite svoj zadnji račun za kakšno od storitev, ki jo
uporabljate (TV operater, račun za vodo, upravnika,…) ali izpisek iz banke (“Proof of residence”).
Kliknite “Submit” in že ste izpolnili večino svojih obveznosti.
Ekipa mora vaše podatke ročno preveriti, saj to narekuje slovenska zakonodajo. Zato je pri tej
proceduri potrebno počakati do 24 ur, da uspešno potrdimo prejete podatke.
Ko vas ekipa obvesti, da ste bili uspešno verificirani, sledi polog sredstev. Ker smo v evro
območju, je trenutno možno nalagati le valuto EUR.
V menijski vrstici zopet kliknemo na ''Profile'' in nato na zavihek ''Funding''. Kliknemo na gumb
''Deposit'' in kot način depozita izberemo opcijo SEPA.

V okencu ''Enter your desired amount (EUR)'' vpišete količino EUR sredstev, ki jih želite položiti in
izberete gumb ''Confirm''. Prikaže se vam okno s podatki za polog sredstev in QR koda, ki jo lahko
poskenirate, če depozit opravljate z mobilnim telefonom in vaša banka omogoča funkcijo vnosa
podatkov preko QR kode

Ker v klasičnem bančnem sistemu prenos sredstev traja dlje, je potrebno za uspešen polog
počakati 1 do 3 dni, odvisno od ažurnosti vaše banke.

Oddajte povpraševanje za SunContract produkte
Ko se uspešno registrirate ter prijavite na SunContract platformo, lahko začnete s trgovanjem z
elektriko ali pa pošljete povpraševanje za produkte partnerskih podjetij.
Produkte, ki so na voljo, najdete tako, da kliknete na navigacijski vrstici napis ''Products''.

Zgoraj so prikazani produkti, ki so vam na voljo. Če želite oddati povpraševanje za katerega
izmed njih, kliknite preprosto na gumb ''Send Inquiry''.
Temu sledi vpis nujnih podatkov, ki jih partnersko podjetje potrebuje, da lahko poskrbi za
ponudbo, kasneje pa dobavo in izgradnjo investicije, ki ste si jo zaželeli. Potrebno je vpisati
naslov, kjer želite realizirati investicijo (''Address''), naložiti je potrebno zadnji račun za elektriko pri
trenutnem operaterju (''Electricity Bill'') in sliko vaše strehe (''Roof image'').
Ko ste vnesli vse potrebne podatke, le – te potrdite s pritiskom na gumb ''Submit''.

Nato vas bo poklical tržnik partnerskega podjetja, ki vam bo obrazložil ponudbo, prilagojeno
vašim potrebam in željam. Nato bo z vami uskladil vse detajle glede ogleda lokacije ter realizacije
investicije.

Kako povabiti prijatelja na SunContract platformo in kako le – ta
odda povpraševanje
Na SunContract platformi lahko od sedaj dalje povabite k registraciji prijatelje in znance in jim s
tem omogočite dostop do najnovejših tehnologij s področja blockchain tehnologij v energetiki.
V nadaljevanju so navodila, kako se lahko vaš znanec ali prijatelj registrira preko vašega povabila
k SunContract projektu.
Ob prijavi na platformo kliknete na navigacijski vrstici napis ''Settings'', nato pa kliknete na zavihek
''Affiliate''. Ta kombinacija vas pripelje do osebnega programa priporočanja projekta SunContract.
S klikom na gumb ''Invite'' pridete do trenutka, ko lahko vpišete podatke znanca, ki ga želite
povabiti na platformo.

Edini podatek, ki ga bo od vas platforma potrebovala, je e poštni naslov, na katerega želi vaš
znanec prejeti povabilo k registraciji. Notri vpišete njegov e poštni naslov in kliknete na gumb
''Invite''.

Znanec bo prejel na svoj e poštni nabiralnik povabilo na platformo. S pritiskom na gumb
''Register'' se prijavi v sistem. Navodila za registracijo najdete tukaj:
Če se slučajno zgodi, da na svojem e poštnem nabiralniku ne najde zgornje e pošte,
predlagamo, da pregleda svoj nabiralnik pod sekcijo VSILJENA POŠTA in SPAM oziroma v primeru
GMAIL operaterja PROMOCIJE (”Promotion” v primeru angleškega nabiralnika).

Na zavihku ''Affiliate'' se vam bo pokazal seznam vseh oseb, ki ste jih povabili k registraciji ter
njihov status na platformi (registriran, neregistriran).

