
 

 

 

Pravidla zákaznické akce  

„Cashback na fotovoltaiku / tepelné čerpadlo“ 
 

1. ÚVOD A ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY 

1.1 Pořadatelem a organizátorem akce „Cashback na fotovoltaiku“ („Akce“) je společnost 

CENTROPOL ENERGY, a.s., IČO: 254 58 302, se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-

centrum, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1457 („Centropol“). 

1.2 Pravidla této Akce („Pravidla“) stanovují podmínky, za kterých lze získat od Centropolu cashback 

na fotovoltaiku / tepelné čerpadlo v souvislosti se smlouvou uzavřenou se společností ACETEX 

s.r.o., IČ: 099 04 671 („ACETEX“) na dodávku fotovoltaického systému a/nebo tepelného 

čerpadla („Zařízení“) („Smlouva s ACETEX“).  

2. TRVÁNÍ AKCE 

2.1 Akce trvá od 1.12. 2022 do 31.12. 2023 („Období Akce“). 

3. CASHBACK 

3.1 Cashbackem se rozumí finanční částka, kterou zákazníkovi vrátíme zpět z hodnoty zakázky a to 

až do maximální výše 25.000 Kč („Cashback“).   

3.2 Konkrétní výše Cashbacku bude určena jako 3,5 % z celkové ceny Zařízení účtované účastníkovi 

podle Smlouvy s ACETEX, maximálně však 25.000 Kč. 

4. KDO SE MŮŽE AKCE ZÚČASTNIT 

4.1 Akce se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má s Centropolem uzavřenou smlouvu 

o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu (či obdobnou smlouvu). 

4.2 Akce se nemůže zúčastnit osoba: (i) proti které je vedeno exekuční řízení, nebo (ii) která je v úpadku 

podle insolvenčního zákona nebo (iii) která je vedena v registru dlužníků SOLUS. 

4.3 Akce se nemůže zúčastnit zaměstnanec Centropolu či společnosti ze skupiny Centropol či jiná osoba 

v obdobném postavení. 

4.4 Je na výlučném uvážení Centropolu, zda umožní účast v Akci osobám, které mají dluhy po splatnosti 

vůči Centropolu nebo jiné společnosti ze skupiny Centropol.  

4.5 O účasti v Akci rozhoduje s konečnou platností Centropol. Na účast v Akci není právní nárok.  

5. CASHBACK A PODMÍNKY PRO JEHO VYPLACENÍ 

5.1 Účastník projeví svůj zájem o účast v Akci a získání Cashbacku výslovně v rámci telefonického hovoru, 

který iniciuje Centropol na základě předchozího zájmu konkrétního účastníka o instalaci Zařízení ze 

strany společnosti ACETEX.  

5.2 Účastník získá Cashback pokud: 

(i) v Období akce uzavře Smlouvu s ACETEX, na základě které mu bude dodáno Zařízení; a  

(ii) řádně splní veškeré své závazky ze Smlouvy s ACETEX.  

5.3 Cashback bude účastníkovi zaslán do 30 pracovních dnů od splnění obou podmínek podle bodu 5.2 

těchto Pravidel na bankovní účet, který Centropol eviduje pro vypořádání přeplatků ze smlouvy podle 

bodu 4.1,  příp. jiným individuálně dohodnutým způsobem.  



 

 

 

5.4 V případě, že v okamžiku, kdy má dojít k vyplacení Cashbacku účastníkovi této Akce, má tento účastník 

vůči Centropolu splatný dluh, je Centropol oprávněn započíst svou pohledávku na úhradu dluhu vůči 

pohledávce účastníka této Akce na vyplacení Cashbacku. Případný rozdíl (tj. zbývající část Cashbacku 

po provedení započtení) může být podle uvážení Centropolu účastníkovi této Akce vyplacena podle 

těchto Pravidel.  

5.5 Pro posouzení Cashbacku z pohledu daně z příjmů je účastník této Akce povinen postupovat podle 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY AKCE 

6.1 O veškerých námitkách, stížnostech či reklamacích v souvislosti s touto Akcí rozhoduje s konečnou 

platností Centropol.  

6.2 Účastníky Akce, u kterých je důvodné podezření, že nedodržují či zneužívají tato Pravidla, je Centropol 

oprávněn z Akce vyřadit a doposud nevyplacený Cashback nevyplatit.  

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

7.1 Účastník bere na vědomí, že pro jeho účast v Akci je nezbytné, aby Centropol jako správce osobních 

údajů zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, e-mail, zákaznické 

číslo, adresu a údaje o bankovním spojení.  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale účast v Akci 

není bez jejich poskytnutí možná. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro realizaci 

Akce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.  

7.2 Účastník má níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů na ochranu osobních 

údajů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu 

nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz 

osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak 

zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních 

údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů 

účastníka bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež 

převažují nad zájmy nebo právy a svobodami účastníka, zejména, je-li důvodem případné vymáhání 

právních nároků Centropolu. Zároveň má účastník možnost obrátit se svou stížností na dozorový úřad, 

kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  Svá práva, včetně práva 

na odvolání souhlasu, může účastník uplatnit u Centropolu, a to prostřednictvím následujících 

kontaktních údajů: na adrese Centropolu nebo na e-mailu: dpo@centropol.cz.  

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Centropol si vyhrazuje právo tato Pravidla změnit, Akci přerušit nebo bez náhrady zrušit, a to kdykoliv 

v jejím průběhu. Případnou změnu Pravidel Centropol uveřejní na internetové stránce 

www.centropol.cz/o-nas/ke-stazeni, kde jsou k dispozici úplná aktuální Pravidla. Změna, včetně 

případného zrušení Akce, nabývá účinnosti dnem uveřejnění na uvedené internetové stránce.  

8.2 Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Akcí, která nejsou upravena v těchto Pravidlech, se řídí 

právními předpisy České republiky 

8.3 Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12. 2022 
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