BOHEMIA ENERGY entity s. r. o., Na Poříčí 1046, 1047/24–26, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 273 86 732, DIČ: CZ27386732

Podmínky marketingové akce

Sleva na plyn se smlouvou na elektřinu
(dále jen „Akce“)

1.	Pořadatelem této Akce je společnost BOHEMIA ENERGY entity s. r. o., IČ: 27386732, se sídlem Na Poříčí
1046,1047/24-26, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „BEE“).
2.	Zákazníkem se rozumí osoba se shodným jménem a příjmením, datem narození a adresou bydliště
(dále jen „Zákazník“).
3.	Akce se vztahuje výhradně na nové zákazníky kategorie Domácnost, kteří uzavřeli novou Smlouvu
o sdružených službách dodávky elektřiny i zemního plynu s produktovými řadami Ideál, Fér a/nebo
Energie A++ s Garancí prostřednictvím marketingové kampaně BOHEMIA ENERGY entity s. r. o.
zajišťované společností Bohemia Direct Marketing a. s. (dále jen „Podmínky Akce“).
4.	Akce platí pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2020 dále. Smlouvy nemusí být uzavřené současně.
5.	Zákazníkům, kteří splní podmínky této Akce, nebude po dobu realizace dodávky, za podmínek
produktových řad vyjmenovaných v bodě 3., účtován stálý plat z neregulované části ceny u odběrných
míst plynu.
6.	V okamžiku, kdy zákazník přestane splňovat Podmínky akce, bude stálý plat plynu automaticky
zpoplatněn dle ceníku příslušné produktové řady zveřejněného na webu https://www.bohemiaenergy.
cz/sleva-na-plyn.
7.	Pro vyloučení všech pochybností BEE uvádí, že přiznáním výhody dle této Akce není dotčena povinnost
Zákazníka hradit zálohové platby dle Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo
zemního plynu řádně a včas.
8.	
BEE je oprávněna tyto Podmínky akce jednostranně měnit nebo akci ukončit. Ukončení Akce nebo
změna jejích podmínek se nebude týkat Zákazníků, kteří před ukončením Akce nebo změnou jejích
podmínek již splnili Podmínky akce. Taková změna z důvodu povahy Akce není považována za změnu
smluvních podmínek dle příslušných ustanovení zákona č. 485/2000 Sb., energetický zákon.
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