Odměna za doporučení nového zákazníka

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ODMĚNY ZA ZÍSKÁNÍ NOVÉHO ZÁKAZNÍKA
1. Poskytovatel
Poskytovatel odměny „Odměna za získání nového zákazníka“ je společnost ELIMON a.s. se sídlem
v Praze 1 - Nové Město, Jungmannova 31/23, PSČ 110 00, IČ: 27163962, zapsán v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, číslo vložky 9423 (dále jen „Poskytovatel“).
2. Účastníci
Odměnu může získat stávající zákazník společnosti ELIMON a.s. a to za doporučení ELIMON a.s.
novým zákazníkům. Stávající zákazník je z kategorie domácnosti. Akce je tedy určena výhradně pro
fyzické osoby (domácnosti). Z akce jsou vyloučeny fyzické a právnické osoby – podnikatelé ve smyslu
§ 2 odst. 2 Obchodního zákoníku a dále ostatní právnické osoby ve smyslu § 18 Občanského
zákoníku.
3. Podmínky odměny
Výše odměny pro stávajícího zákazníka za získání nového zákazníka je 300 Kč. Tuto odměnu lze získat
dodržením následujícího postupu:
I. Doporučení společnosti ELIMON a.s. novému zákazníkovi.
II. Získání kódu (Číslo zákazníka) po přihlášení na zákaznickém portálu nebo je evidováno
na Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu. Sdělení kódu novému
zákazníkovi.
III. Sdělení kódu novému zákazníkovi.
IV. Nový zákazník vyplní Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu
na internetových stránkách Poskytovatele.
V. Nový zákazník na konci Smlouvy vyplní kód, který mu sdělil stávající zákazník.
Tím se přiřadí vyplněná smlouva k danému stávajícímu zákazníkovi.
VI. Nárok na odměnu získá stávající zákazník, když nový zákazník zahájí dodávku energie
od společnosti ELIMON a.s.. Stávající zákazník bude včas emailem informován
o zahájení dodávek elektřiny/plynu novému zákazníkovi, a tím i o vzniku nároku
na odměnu.
VII. Splatnost odměny je 30 dní po nároku na odměnu.
Stávající zákazník je v době výplaty odměny zákazníkem ELIMON a.s., což znamená, že mu
započaly dodávky energií a neběží u něho výpovědní lhůta. Další podmínkou je bezdlužnost
stávajícího zákazníka v době výplaty odměny.
Pokud stávající zákazník předá novému zákazníkovi chybný či nesprávný kód, anebo pokud
nový zákazník zadá kód chybně, stávajícímu zákazníkovi nevzniká nárok na odměnu.
Nárok na odměnu za získání nového zákazníka nelze dodatečně přiznat. Všechny údaje, které
stávající i nový zákazník uvedou v souvislosti s touto akcí, musí být pravdivé. V opačném
případě nárok na vyplacení odměny nevznikne.
Odměna bude vyplácena pouze bezhotovostně, a to převodem z účtu. Poskytovatel
při informování stávajícího zákazníka o termínu zahájení dodávky novému zákazníkovi zároveň
vyzve stávajícího zákazníka o zaslání čísla účtu, na které chce danou odměnu zaslat.
Stávající zákazník není omezen v počtu získávání nových zákazníků. Nárok na odměnu však
nelze postoupit jiné osobě.
Stávající zákazník jedná za svoji osobu, není zástupcem ELIMON a.s., a nesmí poškozovat
dobré jméno ELIMON a.s.

4. Platnost a účinnost
Tyto podmínky poskytnutí odměny za získání nového zákazníka vstupují v platnost a účinnost dnem
01.09.2011 a platnost se prodlužuje do 31.12.2019.
5. Další ustanovení
Poskytovatel si vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit, obnovit nebo zrušit či změnit její podmínky
s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.elimon.cz.
ELIMON a.s. si vyhrazuje právo na zrušení akce bez náhrady, tím nebude dotčen nárok na získání
odměny, který vznikl před zrušením akce.
Akce není primárně určena pro zprostředkovatelské a obchodní společnosti, které se zabývají
zprostředkovatelskou činností (dealeři).
Účastí v této akci vyjadřuje stávající zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pouze
pro potřeby Poskytovatele a to za účelem poskytnutí odměny za získání nového zákazníka, a že osobní
údaje budou poskytovány dalším zpracovatelům dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dobu vymáhání
případně vzniklých pohledávek a archivovány po dobu zákonných archivačních lhůt.
Účastník má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva
uvedená v §12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

