Pravidla zákaznické akce Samsung
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Úvodní ustanovení
Pořadatelem a organizátorem zákaznické akce Samsung (dále jen
„akce“) je společnost E.ON Energie, a.s., sídlo: F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01, České Budějovice, IČO:
26078201, spisová značka: B 1390 vedená u rejstříkového soudu
v Českých Budějovicích (dále jen „E.ON“).
Akce probíhá ve dnech od 1. 5. 2020 do odvolání na celém
území České republiky.
Aktuální znění těchto pravidel je dostupné na internetových
stránkách www.eon.cz/pravidla-zakaznicke-akce-samsung.
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Kdo se může akce zúčastnit
Účastníkem této akce může být pouze fyzická osoba, která
odebírá plyn a elektřinu pro své osobní potřeby, které souvisí
s bydlením nebo pro osobní potřeby členů jeho domácnosti
(dále jen „účastník“).
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Postup uzavření smlouvy na dodávku a další podmínky akce
Každý účastník, který v souladu s těmito pravidly uzavře
prostřednictvím jednoho prodejního kanálu (např. prostřednictvím
obchodního zástupce E.ON) s E.ON současně smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny a smlouvu o sdružených službách
dodávky plynu s příznakem „Samsung“ (dále jen „Smlouva“,
společně jen „Smlouvy“) získá jako odměnu mobilní telefon
Samsung Galaxy A12 4GB/128GB (dále jen „odměna“). Účastník
nemá možnost volby barevného provedení odměny.
E.ON si vyhrazuje právo změnit odměnu, a to za jiný typově podobný
výrobek ve srovnatelné hodnotě.
Účastník bere na vědomí, že je zcela na uvážení společnosti E.ON,
zda Smlouvu s účastníkem uzavře či nikoliv.
V rámci této akce jsou nabízeny produkty dodávky elektřiny
a plynu na dobu určitou. V případě uzavření Smlouvy na dobu
neurčitou nebo Smlouvy, jejímž předmětem je krátkodobý odběr
(pro stavební účely, zajištění kulturní akce atd.), nevzniká nárok
na odměnu dle těchto pravidel.
Smlouvy sjednané a uzavřené jiným způsobem než dle těchto
pravidel, nebudou v rámci této akce akceptovány a účastníkovi
nevznikne nárok na odměnu.
Tato akce se vztahuje pouze pro nové zákazníky společnosti E.ON,
tedy v souvislosti s uzavřením každé z předmětných dvou Smluv
musí dojít ke změně dodavatele, změně dodavatele s přepisem,
případně k zahájení dodávky do nově zřízeného odběrného místa.
Tato akce se rovněž nevztahuje na případy zahájení dodávky
do odběrného místa po předchozí demontáži měřidla, pokud
byla společnost E.ON posledním dodavatelem do takového
odběrného místa.
Předpokládané datum zahájení dodávky do odběrných míst podle
předmětných Smluv nesmí být delší než 18 měsíců od jejich uzavření.
Předpokládaná data zahájení dodávky musí vyhovovat podmínkám
smluvního vztahu mezi účastníkem a stávajícím dodavatelem.
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V případě, že by v souvislosti s uzavřením příslušné Smlouvy mělo
dojít ke změně dodavatele, musí účastník předat společnosti E.ON
i kopii dokumentů (zejména fakturu), které E.ON umožní ověřit
dobu trvání smluvního vztahu mezi stávajícím dodavatelem
a účastníkem.
Další podmínkou k získání odměny je, aby došlo k zahájení dodávky
na základě obou předmětných Smluv nejpozději do 18 měsíců
od okamžiku jejich uzavření a zároveň účastník nevyužil svého práva
vypovědět kteroukoliv z předmětných dvou Smluv v souladu
s ust. § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
V případě nesplnění těchto podmínek, bere účastník na vědomí,
že tím pomine jeho nárok na získání odměny a společnost E.ON
je oprávněna po účastníkovi požadovat vrácení odměny, či uhrazení
obvyklé ceny odměny, dle zásad bezdůvodného obohacení, která
může činit až 5 290 Kč.
Ostatní
Účastník má povinnost na základě zaslané žádosti podle odst. 3.8
těchto pravidel vrátit odměnu, případně zaplatit společnosti E.ON
obvyklou cenu odměny, a to bez zbytečného odkladu. Účastník
vrátí odměnu na adresu uvedenou v žádosti, případně zašle obvyklou
cenu odměny bezhotovostním bankovním převodem na bankovní
účet E.ON uvedený v žádosti.
Účastník, který se účastní této akce, už se nemůže zapojit do akcí
o jiné mimořádné bonusy nebo zvýhodnění v rámci dalších 		
marketingových akcí E.ON. Jedná se o ty akce, které souvisejí
s uzavřením nové smlouvy na dodávku.
E.ON si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky této akce nebo
tuto akci bez náhrady ukončit.
Vymáhání účasti v této akci a samotné odměny soudní cestou
je vyloučeno.
Účastník akce bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní
údaje bude E.ON zpracovávat pro účely evidence účastníků
a předání odměny, když toto zpracování je nezbytné pro zajišťování
provozních potřeb a ochranu právních nároků E.ON. Proti takovému
zpracování má účastník akce právo podat námitku, která může být
uplatněna způsobem uvedeným na webové stránce www.eon.cz
v sekci Ochrana osobních údajů, kde také naleznete více informací
o zpracování jeho osobních údajů.
Účastníkovi, který splní všechny podmínky této akce, bude odměna
zaslána do 30 dní od uzavření Smluv na adresu pro doručování
uvedenou ve Smlouvě, pokud adresa pro doručování není uvedena,
tak na adresu trvalého bydliště.
Tato pravidla akce nahrazují předchozí „Pravidla zákaznické akce
Samsung“ ze dne 1. 5. 2020.
Účastník podpisem těchto pravidel vyjadřuje souhlas s těmito
pravidly akce a zavazuje se je bez výjimky dodržovat.

V Českých Budějovicích dne 1. 6. 2021
E.ON Energie, a.s.
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