Podmínky akce „Odměna 300 Kč za online“
V rámci akce „Odměna 300 Kč za online“ nabízí naše společnost s produktovými řadami BEnefit a BEnefit
Plus možnost získat speciální odměnu 300 Kč („dále jen Odměna“), a to po splnění níže uvedených podmínek:
1) Zákazník uzavře se společností BOHEMIA ENERGY entity s. r. o novou platnou Smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny a/nebo zemního plynu (dále jen „Smlouva“) pro odběrná místa, do kterých
v době uzavření Smlouvy naše společnost nedodává elektřinu a/nebo zemní plyn, a to buď:
a) prostřednictvím infolinek 800 111 333 a 738 000 111 společnosti Bohemia Direct Marketing a. s.,
IČ 04196511, se sídlem Kolbenova 931/40b, 190 00 Praha 9 – Vysočany,
b) online prostřednictvím webových stránek naší společnosti na adrese www.bohemiaenergy.cz v sekci Jak
se stát zákazníkem a ušetřit,
c) online kliknutím na „Spočítat úsporu“ pomocí webové kalkulačky, kterou najdete na stránkách
www.bohemiaenergy.cz.
2) Zákazník ve Smlouvě zvolí způsob doručení vyúčtování dodávek a souvisejících služeb e-mailem, uvede
za tímto účelem svou e-mailovou adresu a zvolí bezhotovostní způsob úhrady plateb.
3) Na odběrném místě dojde ke změně dodavatele ve prospěch BOHEMIA ENERGY a budou zahájeny
dodávky komodity prostřednictvím naší společnosti.
4) Zákazníkem se pro vyloučení pochybností rozumí fyzická i právnická osoba.
5) Zákazníkovi bude Odměna přiznána v nejbližší řádné vyúčtovací faktuře, a to za každé jedno odběrné
místo, u kterého budou splněny výše uvedené podmínky. O přiznanou částku bude snížen doplatek
nebo zvýšen přeplatek vyúčtovací faktury.
6) Zákazník bere na vědomí, že společnost BOHEMIA ENERGY si vyhrazuje právo Smlouvu se Zákazníkem
neuzavřít.
7) Společnost BOHEMIA ENERGY je oprávněna tyto podmínky akce jednostranně měnit, a to s účinností ode
dne zveřejnění změn na www.bohemiaenergy.cz, nebude-li stanoven pozdější termín.
8) Odměnu v rámci této akce nelze kombinovat s jinými odměnami či bonusy naší společnosti.
9) Akce platí s účinností od 1. 1. 2018 neomezeně, a to až do odvolání akce naší společností.
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