Pravidla zákaznické akce
„Pošlete svou energii dál a soutěžte o koloběžku nebo
robotický vysavač!“
Vyhlašovatelem soutěže je E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
IČO: 26078201, DIČ: CZ26078201, zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 1390
(dále také jen „E.ON“). Soutěž probíhá od 1. 7. 2021 do 31. 10. 2021.
Výhru v této soutěži obdrží celkem patnáct náhodně vylosovaných účastníků soutěže.
Výhra v soutěži je elektrická koloběžka nebo robotický vysavač.
Do slosování bude zařazen každý doporučitel (fyzická osoba), který akceptuje pravidla této soutěže a zároveň učiní
prostřednictvím příslušného formuláře doporučení, na základě kterého mezi jím doporučenou osobou a společností E.ON
dojde k uzavření:
•

smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, v souladu s podmínkami akce “E.ON Doporučte!”
zveřejněnými na eon.cz/doporucte.

Losování a vyhodnocení soutěže proběhne dne 15. 11. 2021. Vylosovaným výhercům bude výhra zaslána
prostřednictvím přepravní Služby nejpozději do 20. 12. 2021.Zaslána bude na kontaktní adresu, kterou doporučitel uvede
v tištěném nebo online formuláři při doporučení.
E.ON si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a
to tak, že změnu vyhlásí na svých webových stránkách www.eon.cz/doporucte.
Nárok na výhru nelze vymáhat soudní cestou. Výhru nelze vyměnit za jiné plnění, na základě požadavku výherce. E.ON si
vyhrazuje právo nahradit výhru náhradním plněním v hodnotě původní výhry. E.ON si vyhrazuje právo neposkytnout
výhru vítězi soutěže v případě, pokud by vyplacení výhry znamenalo porušení obecně závazných právních předpisů.

Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje bude E.ON zpracovávat pro účely evidence
účastníků a vyhlášení výherců, když toto zpracování je nezbytné pro účely plnění smlouvy (vzájemných a práv a povinností).
Účastník soutěže zároveň bere na vědomí, že v případě výhry mohou být jeho identifikační údaje (v rozsahu jméno, příjmení
a kraj) včetně informace o výhře v soutěži zveřejněny na internetových stránkách společnosti E.ON, na některém z účtů
společnosti E.ON v rámci služby Facebook či jiným obdobným způsobem, a to na základě oprávněného zájmu společnosti
E.ON. Proti takovému zpracování má účastník soutěže právo podat námitku, která může být uplatněna způsobem
uvedeným na webové stránce www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů, kde také nalezne více informací o zpracování
jeho osobních údajů.
Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 7. 2021.

