BONUS za uzavření Smlouvy na dodávku energie ONLINE
PODMÍNKY POSKYTNUTÍ BONUSU ZA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU ENERGIE ONLINE
1. Poskytovatel
Poskytovatel odměny „Bonus za uzavření Smlouvy na dodávku energie online“, dále jen „Bonus“
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
Bonus může získat nový či stávající zákazník společnosti ELIMON a.s. a to za uzavření nové Smlouvy
na dodávku energie s Produktem Svěží 24 online tzn. prostřednictvím webového zákaznického
portálu. Jedná se o Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo o Smlouvu o sdružených
službách dodávky plynu, dále též jen Smlouva. Zákazník je z kategorie domácnosti, akce je tedy
určena výhradně pro fyzické osoby (domácnosti). Z akce jsou vyloučeny fyzické a právnické osoby –
podnikatelé.
3. Podmínky odměny
Výše Bonusu pro zákazníka za uzavření Smlouvy je dána předpokládanou roční spotřebou na základě
poslední fakturace za ucelené období 12-ti měsíců nebo dle údajů předpokládané spotřeby Operátora
trhu. Výše bonusu je dána následující tabulkou:
Předpokládaná Bonus za
roční spotřeba uzavření
plynu MWh
Smlouvy online
1-7,56
300 Kč
nad 7,56-20
500 Kč
nad 20
1 000 Kč
Předpokládaná Bonus za
roční spotřeba uzavření
elektřiny MWh Smlouvy online
1-5
300 Kč
nad 5-20
500 Kč
nad 20
1 000 Kč
Tento Bonus lze získat dodržením následujících podmínek:
I.
Uzavření nové Smlouvy na dodávku energie s Produktem Svěží 24 prostřednictvím
webového zákaznického portálu společnosti ELIMON a.s. v období 01.11.2015 31.12.2021. Nárok na slevu nevzniká v případě tzv. přepisů v rámci společnosti
ELIMON a.s. (tj. když k uzavření Smlouvy se zákazníkem dojde bezprostředně poté,
co došlo k ukončení Smlouvy mezi původním zákazníkem a společností ELIMON a.s.
pro stejné odběrné místo).
II.
Zaslání podepsané Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu na adresu
společnosti nejpozději do 31.12.2022.
III.
Zahájení dodávky elektřiny/plynu od společnosti ELIMON a.s..
IV.
Uhrazení třech zálohových plateb za odběr elektřiny/plynu.
V.
Výplata Bonusu se uskuteční na účet zákazníka nejpozději do konce 4. měsíce
od zahájení dodávek elektřiny/plynu.

Odměna bude vyplácena pouze bezhotovostně, a to převodem z účtu na účet zákazníka, který uvedl
v uzavřené Smlouvě.
Nárok na odměnu nelze postoupit jiné osobě.
Není-li splněna některá z uvedených podmínek, nárok na výplatu Bonusu nevzniká.
4. Platnost a účinnost
Tyto podmínky poskytnutí Bonusu za uzavření Smlouvy online vstupují v platnost a účinnost dnem
01.11.2015 a platí do 31.12.2022.
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
Bonusu, který vznikl před zrušením akce.
Účastí v této akci vyjadřuje 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.

