Pravidla zákaznické akce Energie s bonusem
1.

Úvodní ustanovení
1.1. Pořadatelem a organizátorem zákaznické akce Energie s bonusem (dále jen „akce“) je
společnost E.ON Energie, a.s., sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370
01, České Budějovice, IČO: 26078201, spisová značka: B 1390 vedená u rejstříkového
soudu v Českých Budějovicích (dále jen „E.ON“).
1.2. Akce probíhá ve dnech od 1.1. 2021 do 31.12. 2021 na území České republiky.

2.

Kdo se může akce zúčastnit
2.1. Účastníkem této akce může být pouze fyzická osoba, která odebírá plyn nebo elektřinu
pro domácnost, tzn. odebrané energie neslouží k podnikání (dále jen „účastník“).

3.

Odměna
3.1. Každý účastník, který v souladu s těmito pravidly uzavře s E.ON smlouvu o
sdružených službách dodávky plynu nebo elektřiny (dále jen „Smlouva“) získá
odměnu až 4.000,-Kč (dále jen „odměna“), a to za podmínky, že k zahájení dodávky
do odběrného míst podle předmětné Smlouvy dojde nejpozději do 18 měsíců od jejího
uzavření a účastník nevyužije svého práva Smlouvu vypovědět v souladu s ust. § 11a
odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Konkrétní výše odměny je
stanovena
dle
podmínek
níže.
Plyn – stávající odběrné místo
Odměna je stanovena s ohledem na předpokládanou výši spotřeby v daném odběrném
místě za předchozí kalendářní rok, kterou je účastník povinen na žádost společnosti
E.ON doložit.
Výše spotřeby za rok

Výše odměny

nad 30 MWh do 63 MWh

4 000 Kč

nad 15 do 30 MWh

3 000 Kč

7,56 do 15 MWh

2 000 Kč

nad 1,89 do 7,56 MWh

1 500 Kč

do 1,89 MWh

500 Kč

Plyn – nově zřízené odběrné místo
Odměna je stanovena s ohledem na charakter odběru stanovený ve smlouvě o připojení
pro dané odběrné místo, kterou je účastník povinen na žádost společnosti E.ON
doložit.
Charakter odběru

Výše odměny

vaření

500 Kč

ohřev vody

1 500 Kč

topení

3 000 Kč

vaření a ohřev vody

3 000 Kč

Topení, vaření a ohřev vody

4 000 Kč

Elektřina – stávající i nově zřízená odběrná místa
Odměna je stanovena s ohledem na předpokládanou výši spotřeby v daném odběrném
místě za předchozí kalendářní rok, kterou je účastník povinen na žádost společnosti
E.ON doložit.
Distribuční sazba

Výše odměny

D 01d a D 02d

1 000 Kč

D 25d, D 26d, D 35d, D 45d, D 55d, D 56d, D 1 500 Kč
57d a D 61d

3.2. Účastníkovi, který splní všechny podmínky této akce, bude odměna zaslána do 90 dní
od zahájení dodávky na jeho bankovní účet uvedený ve Smlouvě v poznámce.
3.3. V rámci této akce jsou nabízeny produkty dodávky elektřiny a plynu na dobu určitou.
V případě uzavření Smlouvy na dobu neurčitou nebo Smlouvy, jejímž předmětem je
krátkodobý odběr (pro stavební účely, zajištění kulturní akce atd.), nevzniká nárok na
odměnu dle těchto pravidel.
4.

Postup uzavření Smlouvy a další podmínky akce
4.1. Účastník zanechá své kontaktní údaje prostřednictvím online formuláře na stránkách
www.eon.cz/energie-s-bonusem. Na základě těchto údajů společnost E.ON kontaktuje
účastníka a po ověření všech nezbytných údajů mu zašle návrh na uzavření Smlouvy,
a to s příznakem „energie s bonusem“.
4.2. Účastník bere na vědomí, že je zcela na uvážení společnosti E.ON, zda Smlouvu s
účastníkem uzavře či nikoliv.
4.3. Smlouvy sjednané a uzavřené jiným způsobem, než dle těchto podmínek, nebudou v
rámci této akce akceptovány a účastníkovi nevznikne nárok na odměnu.
4.4. V souvislosti s uzavřením Smlouvy musí dojít ke změně dodavatele, změně dodavatele
s přepisem, případně k zahájení dodávky do nově zřízeného odběrného místa. Pro
vyloučení pochybností se za nové zřízení odběrného místa nepovažuje jakákoliv
předchozí demontáž stávajícího měřidla plynu či elektřiny.
4.5. V případě, že by v souvislosti s uzavřením příslušné Smlouvy mělo dojít ke změně
dodavatele, musí účastník předat společnosti E.ON i kopii dokumentů (zejména
fakturu), které E.ON umožní ověřit dobu trvání smluvního vztahu mezi stávajícím
dodavatelem a účastníkem a předpokládanou roční spotřebu.

5.

Ostatní
5.1. Účastník, který se účastní této akce nemá nárok na jiné mimořádné bonusy nebo
zvýhodnění v rámci dalších marketingových akcí E.ON. Jedná se o ty akce, které
souvisejí s uzavřením nové smlouvy na dodávku.

5.2. E.ON si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky této akce nebo tuto akci bez
náhrady ukončit.
5.3. Vymáhání účasti v této akci a samotné odměny soudní cestou je vyloučeno.
5.4. Účastí na této akci vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly akce a zavazuje se je
bez výjimky dodržovat.
5.5. Pravidla akce v aktuálním znění jsou po celou dobu trvání akce dostupná na
internetových stránkách www.eon.cz/energie-s-bonusem.
V Českých Budějovicích dne 20.07. 2021
E.ON Energie, a.s.

