Pravidla a podmínky kampaně Vsaďte se o 300 Kč
(dále jen „pravidla“ a „kampaň“)
1.

Pořadatel

Reklamní kampaň pořádá 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 Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1457 (dále jen „pořadatel“).
2.

Termín a místo trvání

Kampaň probíhá v období od 14.10. 2019 do 29.2.2020 na území celé České republiky.
3.

Účastníci

Kampaně se může účastnit zákazník – spotřebitel s odběrným místem pro dodávku elektřiny a/nebo zemního plynu (každý
zvlášť jako „komodita“) s maximálním odběrem 50 MWh na rok pro každé odběrné místo a komoditu.
Do kampaně nemůže být zařazeno odběrné místo, do kterého pořadatel zajišťuje ke dni předložení dokumentů a informací
podle bodu 4 dodávky komodity, případně bude dodávky zajišťovat v souladu s již uzavřenou smlouvou mezi zákazníkem
a pořadatelem. Uvedené omezení se uplatní pouze ve vztahu k té komoditě, jejíž dodávky takto jsou nebo budou zajištěny
pořadatelem.
4.

Podmínky účasti

Účastník předloží na kterémkoliv zákaznickém centru pořadatele následující dokumenty - vyúčtování plateb za dodávku
příslušné komodity za poslední fakturační období od stávajícího dodavatele nebo účinnou smlouvu se stávajícím
dodavatelem včetně všech jejích součástí (zejména ceníku). Současně předloží své identifikační údaje a údaje o svém
odběrném místě (zejména adresa a EAN/EIC kód). Pokud účastník předloží veškeré dokumenty a informace vyžadované
podle předchozího odstavce a pořadatel nepředloží účastníkovi nabídku na dodávku příslušné komodity na dobu
minimálně 1 roku od zahájení dodávek příslušné komodity za cenu nižší, než je aktuálně platná cena sjednaného produktu
u stávajícího dodavatele, vzniká účastníkovi právo na poukaz na nákup v hodnotě 300,- Kč vystavený partnerem
pořadatele. Pokud bude v relevantní době platná akční zvýhodněná cena produktu stávajícího dodavatele, uplatní se pro
srovnání cena produktu, která se dle smluvních podmínek se stávajícím dodavatelem použije po uplynutí sjednané doby
akčního ceníku. Předmětem posouzení je neregulovaná složka ceny komodity, a to bez souvisejících daní. Budou-li
v relevantní době uveřejněny nové cenové podmínky sjednaného produktu, ačkoliv se v daný okamžik zákazníka
nedotýkají např. z důvodu fixace ceny po dobu platného smluvního závazku a dotknou se jej po prolongaci smlouvy, uplatní
se pro srovnání cena produktu, která se dle smluvních podmínek se stávajícím dodavatelem použije po prolongaci smlouvy.
V případě individuálních ceníků je nutné doložit kalkulaci na další období. Pokud nebude kalkulace k dispozici,
porovnáváme s nejlevnějším veřejně dostupných ceníkem.
5.

Další podmínky

Účastí účastníka v kampani nevzniká jeho povinnost uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky komodity
s pořadatelem.
Účastník svou účastí na kampani bere na vědomí, že poskytnutý poukaz může být předmětem zdanění a vstupovat do jeho
základu daně z příjmů. Pořadatel v této souvislosti neodpovídá za jakékoliv daňové povinnosti účastníka, které mohou
v této souvislosti vzniknout. Pořadatel si vyhrazuje právo kampaň zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou
dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a bez stanovení náhrady. Účastník svou účastí na kampani bere na vědomí, že
osobní údaje p podle bodu 4 výše není povinen pořadateli poskytnout, pokud však nebudou poskytnuty, nelze nabídku pro
účastníka vypracovat; při předložení dokumentů a údajů podle bodu 4 bude účastníkovi předložen k podpisu dokument
„Zpracování osobních údajů společností CENTROPOL ENERGY, a.s.“ obsahující informace o zpracování jeho osobních údajů
pořadatelem.

