Pravidla soutěže „Každý měsíc kotel zdarma“
1.

Pořadatel a organizátor soutěže
Organizátorem a pořadatelem 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 obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v č. Budějovicích v oddílu B, vložka 1390
(dále také jen „E.ON“).

Výhra nemá vliv na stanovenou výši případných záloh nebo splátek
stanovených v příslušné smlouvě o dílo na E.ON Kotel*. Počet splátek
a výše poslední splátky však bude případně upravena v návaznosti
na novou celkovou cenu díla po poskytnutí slevy. Odstoupí-li zákazník
od smlouvy o dílo na E.ON Kotel*, jeho nárok na výhru (100% slevu
na E.ON Kotel*) zaniká.

2. Termín konání a podmínky soutěže
Soutěž probíhá od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021 včetně, přičemž každý
kalendářní měsíc v uvedeném období bude vylosován jeden zákazník
E.ON, který získá E.ON Kotel* zdarma, tj. 100% slevu na objednaný
kotel. Sleva se vztahuje pouze na cenu samotného E.ON Kotle*,
nikoliv na montáž či jakékoliv další práce, výrobky či materiál, které
jsou s dodáním E.ON Kotle* případně spojeny.

6. Informace o zpracování osobních údajů
Zákazník, který se účastní soutěže na základě uzavřené smlouvy o dílo
na nový E.ON Kotel*, bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní
údaje bude E.ON zpracovávat za účelem evidence účastníků
a identifikace výherců soutěže. Více informací je zveřejněno na webové
stránce www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
7.

3. Rozhodné období pro účast v soutěži
Soutěžní období je rozděleno do sedmi (7) soutěžních měsíců, přičemž
k účasti v soutěži musí zákazník splnit níže uvedené podmínky vždy
v rozhodném období pro konkrétní soutěžní měsíc, a to následovně:
Soutěžní měsíc

Rozhodné období

Červenec 2021

1. 6. 2021 – 30. 6. 2021

Srpen 2021

1. 7. 2021 – 31. 7. 2021

Září 2021

1. 8. 2021 – 31. 8. 2021

Říjen 2021

1. 9. 2021 – 30. 9. 2021

Listopad 2021

1. 10. 2021 – 31. 10. 2021

Prosinec 2021

1. 11. 2021 – 30. 11. 2021

Leden 2022

1. 12. 2021 – 31. 12. 2021

Každý zákazník bude do slosování zařazen pouze jednou, a to
do slosování, které bude probíhat v soutěžním měsíci následujícím
po splnění podmínek v příslušném rozhodném období. Jednotlivá
slosování budou standardně probíhat vždy poslední týden
v příslušném soutěžním měsíci.
4. Podmínky účasti v soutěži
Do slosování pro příslušný soutěžní měsíc bude zařazen každý
zákazník (fyzická osoba), který v rozhodném období splní všechny
níže uvedené podmínky:
1) uzavře s E.ON smlouvu o dílo na nový E.ON Kotel*;
2) na instalaci E.ON Kotle* nebudou čerpány tzv. Kotlíkové dotace;
3) bude mít v rozhodném období uzavřenou s E.ON platnou
		 a účinnou smlouvu, na jejímž základě E.ON zákazníkovi zajišťuje
		 pravidelné roční kontroly plynového zařízení („E.ON Servis kotlů“
		 nebo „Komplet plyn“).
*)
5. Informace o výherci soutěže a poskytnutí výhry
Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím jejich kontaktních
údajů (email nebo telefon), které uvedli v uzavřené smlouvě o dílo
na nový E.ON Kotel*, a to nejpozději do 5 pracovních dnů. Výhra bude
zohledněna ve faktuře vystavené na E.ON Kotel*. Pokud již došlo
k vystavení faktury, bude výherci nejpozději do 5 pracovních dnů
vystavena opravená faktura s příslušnou slevou.

Závěrečná ustanovení
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 eon.cz/plynovy-kotel.
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito pravidly
soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
E.ON je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast
v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout
o jakékoliv otázce se soutěží spojené. E.ON má právo vyloučit
kteréhokoliv z účastníků soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval
její pravidla, a to bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů či škody,
která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky
proti průběhu soutěže se zasílají na e-mailovou adresu vit.koska@eon.cz,
a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky
podané později nebudou brány v potaz.
Nárok na výhru nelze vymáhat soudní cestou. Výhru nelze vyplatit
v hotovosti nebo ji vyměnit za jiné plnění, na základě požadavku
výherce.
Zákazník, který se účastní této akce nemá nárok na jiné mimořádné
bonusy nebo zvýhodnění v rámci dalších marketingových akcí E.ON
souvisejících s uzavřením a plněním příslušné smlouvy o dílo na nový
E.ON Kotel*.
Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 6. 2021. V případě rozporu
mezi textem v jakémkoliv materiálu prezentujícím tuto soutěž a těchto
úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel.
Tj. plynový kondenzační kotel značky Westen. Na ostatní značky
kotlů se tato soutěž nevztahuje.
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