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PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE 

 
Bonusy pro zákazníky společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. 
 

 

 

1. Bonus je určen všem zákazníkům, kteří od Centropolu současně odebírají elektřinu nebo plyn. Bonusem za odběr 

plynu je 30 volných minut do všech sítí měsíčně, Bonusem za odběr elektřiny je 20 volných minut do všech sítí 

měsíčně, (souhrnně oba nebo každý zvlášť nazývané "Bonus"), Bonus lze uplatnit pro všechny tarify Centropol s 

výjimkou neomezeného tarifu JAK CHCI, CHCI DATA 500 a CHCI DATA 1000. Pokud Zákazník odebírá od Centropolu 

současně plyn i elektřinu, získává 50 volných minut do všech sítí v každém měsíci. 

2. Bonus zahrnuje volné minuty k volání na všechna mobilní a pevná čísla v ČR. Bonusové volné minuty nelze použít 

k volání na speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou (např. barevné linky, Audiotex a apod.) Volání nad 

rámec volných minut je účtováno dle Ceníku. Nevyčerpané volné minuty se nepřevádějí. Pokud má zákazník sjednán 

tarif, který v sobě již zahrnuje volné minuty, čerpají se nejdříve minuty dané tarifem, následně pak bonusové volné 

minuty. 

3. Každý Aktivní zákazník CPE*může s Centropolem uzavřít více smluv o poskytování služeb elektronických komunikací. 

Bonus je však možno čerpat pro maximálně tři telefonní čísla jednoho Aktivního zákazníka. Počet telefonních čísel, 

na kterých bude možné bonus čerpat, bude vyhodnocen dle (vnitřních) pravidel Centropolu. 

4. Centropol je oprávněn Bonus odejmout, a to pro všechna telefonní čísla zákazníka. Toto právo si Centropol vyhrazuje 

v případě podezření na zneužití služeb, dále v případě neuhrazených závazků po době splatnosti.  

5. Tento dokument není součástí Smlouvy se zákazníkem (viz. čl. 8.1 Všeobecných podmínek). Centropol si vyhrazuje 

právo kdykoliv podmínky poskytování Bonusů měnit, nebo celý bonusový program zrušit.   

6. Tento dokument je platný a účinný od 10. 3. 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktivní zákazník CPE: Aktivním zákazníkem CPE se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má aktivní smluvní vztah se 

společností CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25458302 (dále jen CPE nebo 

Poskytovatel energií) a nemá vůči Poskytovateli energií žádný závazek po splatnosti, tedy není dlužníkem. Aktivním smluvním 

vztahem se rozumí odběr dodávek elektřiny nebo zemního plynu do odběrného místa Zákazníka, které není v procesu změny 

dodavatele nebo kam byly dodávky energií z jakéhokoliv důvodu ukončeny. 


