Podmínky akce „Doporuč a získej 700 Kč“
Účastníci akce:
Všichni zákazníci společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00
Praha 1 - Nové Město, IČ27386732, DIČ CZ27386732 (dále jen „Společnost“) ze segmentu domácností
(dále jen „Doporučující zákazník“) s platnou smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo
zemního plynu.
Podmínky akce:
1. Každý Doporučující zákazník, který úspěšně zprostředkuje uzavření Smlouvy o sdružených
službách elektřiny a/nebo zemního plynu (dále jen „Smlouva“) na doporučené odběrné místo (dále
jen „Doporučené OPM“) při splnění všech podmínek této akce, získává nárok na odměnu ve výši
700 Kč za každé nově získané odběrné místo.
2. Doporučující zákazník úspěšně zprostředkuje uzavření Smlouvy tím, že sdělí operátorovi prodejní
linky Společnosti požadované údaje nebo vyplní a stvrdí podpisem Registrační formulář „Doporuč a
získej 700 Kč“ (dále jen „Formulář“) a doručí jej Společnosti, případně vyplní a stvrdí souhlasem
Formulář on-line na www.bohemiaenergy.cz.
3. Odměna bude po splnění všech podmínek akce přiznána do nejbližší řádné vyúčtovací faktury.
O přiznanou výši odměny bude snížen doplatek nebo zvýšen přeplatek vyúčtovací faktury.
4. Smlouva Doporučeného OPM může být uzavřena pouze na aktuálně nabízené produktové řady
uvedené na www.bohemiaenergy.cz v délce trvání minimálně 2 let.
5. Smlouva Doporučeného OPM musí být uzavřena prostřednictvím Specialisty zákaznické péče
Společnosti nebo na zákaznickém centru Společnosti.
6. Doporučené OPM nesmí být zahrnuto v dříve uzavřené platné Smlouvě o sdružených službách
dodávky elektřiny a/nebo zemního plynu.
7. Dodávky Doporučeného OPM nesmí být u předchozího dodavatele přerušeny nebo ukončeny z
důvodu neoprávněného odběru. Doporučený zákazník nesmí být veden v registrech dlužníků.
8. K přiznání odměny dojde po uhrazení dvou měsíčních záloh týkajících se Doporučeného OPM.
9. Nárok na odměnu vznikne Doporučujícímu zákazníkovi, jestliže bude Smlouva s Doporučeným
OPM uzavřena v období od 1. 1. do 31. 12. 2017.
10. Doporučující zákazník uděluje Společnosti souhlas se sdělením svých údajů (jména, příjmení)
Doporučenému zákazníkovi, a to v telefonním rozhovoru s operátorem prodejní linky nebo
vyplněním Formuláře.
11. V případě, že Smlouva vztahující se k Doporučenému OPM bude na základě platného odstoupení
ze strany Doporučeného zákazníka ukončena, nárok na odměnu Doporučujícímu zákazníkovi
zaniká.
12. Odměny za Doporučená OPM nelze kombinovat s jinými odměnami či bonusy Společnosti.
13. V případě, že bude Společnosti doručeno více Formulářů na stejné Doporučené OPM, je
akceptován pouze ten, který byl doručen Společnosti jako první kompletně vyplněný Formulář.
14. Doporučující zákazník bude informován na jím uvedené telefonní číslo o uzavření Smlouvy na
doporučené OPM a splnění podmínek přiznání odměny.
15. Společnost si vyhrazuje právo uzavření Smlouvy bez udání důvodu odepřít.
16. Zákazník bere na vědomí, že vyplacená odměna může být předmětem zdanění a vstupovat do jeho
základu daně z příjmů. Společnost v této souvislosti neodpovídá za jakékoliv daňové povinnosti,
které mohou v současnosti či v budoucnu vzniknout.
17. Společnost je oprávněna tyto podmínky akce jednostranně měnit, a to s účinností ode dne
zveřejnění změn na www.bohemiaenergy.cz, nebude-li stanoven pozdější termín.
Akce je platná od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

