PODMÍNKY SLUŽEB
Podmínky poskytování slev pro zákazníky společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s.
1.

Sleva je poskytována výhradně Aktivním zákazníkům CPE (viz Ceník služeb – Užitečné pojmy).

2.

Definice Podmínky slev pro jednotlivé druhy služeb:
2.1. Aktivní zákazník CENTROPOL ENERGY, a.s., který s Centropolem uzavřel smlouvu na tarif TROCHU, VÍCE,
JAK CHCI nebo CELÁ RODINA bez závazku, má nárok na slevu 150,- Kč (včetně DPH) z měsíčního paušálu.
Aktivní zákazník CPE tedy má nárok na měsíční paušál bez závazku za cenu, která je běžně dostupná
pouze se závazkem na 24 měsíců.
2.2. Speciální tarif určený pouze pro Aktivní zákazníky CPE – zákazník je oprávněn požadovat od Centropolu
tarif C ENERGIE. Tento speciální tarif lze sjednat pouze bez závazku a je podmíněn souhlasem se změnou
tarifu v případě, že zákazník přestane být Aktivním zákazníkem CPE. Pokud tedy zákazník ukončí smluvní
vztah s CPE, tj. přestane být Aktivním zákazníkem CPE, dojde ke ztrátě nároku zákazníka na tento
speciální tarif a Centropol je oprávněn zákazníkovi tarif C ENERGIE nahradit tarifem TROCHU.

3.

Uplatnění slevy pro více tarifů:
3.1. Každý Aktivní zákazník CPE může s Centropolem uzavřít více smluv. Všechny tyto smlouvy (všechna
telefonní čísla) jsou oprávněné k čerpání slevy.
3.2. K tarifům bez závazku dle bodu 2.1. zákazník získá slevu na měsíčním paušálu.

4.

Centropol je oprávněn slevu odejmout, a to pro všechna telefonní čísla zákazníka. Toto právo si Centropol
vyhrazuje pro případ neuhrazených závazků zákazníka po splatnosti. Centropol může rozhodnout, že po
uhrazení závazků tuto slevu zákazníkovi opětovně poskytne.

5.

Akce je platná a účinná od 9. září 2013 do 31. ledna 2014.
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