Pravidla zákaznické akce
„Pošlete svou energii dál!“
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II.
2.1

Úvodní ustanovení

Pořadatelem a organizátorem zákaznické akce „Pošlete svou
energii dál!“ (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 „ECE“).
Akce probíhá ve dnech od 1. 12. 2012 do odvolání, a to na území
České republiky.

Kdo může být doporučitel
a kdo nový zákazník / doporučovaný

Doporučitelem mohou být pouze
a) fyzické osoby, které mají s ECE v okamžiku doporučení
		
uzavřenu platnou a účinnou smlouvu o dodávce nebo
		
sdružených službách dodávky elektřiny/plynu (dále také jen
		
společně jako „smlouva na dodávku“), nebo
b) zaměstnanci ECE nebo společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.
		
(dále jen „ECZR“) a dále agenturní zaměstnanci dočasně
		
přidělení k výkonu práce ECE nebo ECZR (dále také společně
		
jen jako „zaměstnanec E.ON“). Doporučitelem však může být
		
pouze zaměstnanec E.ON, který je v tzv. evidenčním stavu.
2.2
Novým zákazníkem (doporučovaným) se pro účely této akce
rozumí fyzická osoba či právnická osoba, která má zájem
o produkt dodávky elektřiny/plynu nebo o pořízení nového
fotovoltaického systému nebo tepelné techniky od ECE.
2.3
Doporučitel může jako nového zákazníka doporučit i sám sebe.
2.4
Doporučitel, který je zaměstnancem E.ON není oprávněn pro
účely doporučení využívat žádné údaje, které nabyl či má
k dispozici v souvislosti s výkonem jeho pracovněprávního
poměru pro ECE nebo ECZR.
2.5
Doporučitel, který je zaměstnancem E.ON, je oprávněn
zprostředkovatelskou činnost v rámci této akce vykonávat
výhradně po pracovní době a mimo plnění svých pracovních
povinností pro ECE nebo ECZR.
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5.1

Způsob doporučení

Doporučení nového zákazníka doporučitelem probíhá v rámci
této akce výhradně k tomu určenými tištěnými formuláři či
online formulářem. Aktuální vzor tištěného formuláře i online
formulář je dostupný na eon-doporucte.cz.
Řádně vyplněný formulář v tištěné podobě je nutné doručit
na adresu E.ON Česká republika, s.r.o., Active Call, Cejl 42/44,
659 44 Brno.
Neúplné, nesprávně nebo nečitelně vyplněné formuláře
nebudou akceptovány.
Doporučitel prohlašuje, že si je vědom toho, že při zpracování
osobních údajů nových zákazníků vystupuje jako správce
osobních údajů a prohlašuje, že bude plnit veškeré povinnosti,
které mu právní předpisy na ochranu osobních údajů ukládají,
a to zejména v souvislosti se zajištěním souhlasu nebo jiného
řádného právního základu pro zpracování osobních údajů,
včetně předání osobních údajů ECE, informováním subjektu
údajů, výkonem jeho práv a zabezpečením osobních údajů.
V případě, že bude ECE doručeno více doporučení totožného
nového zákazníka, bude akceptováno pouze to, které bylo
doručeno ECE jako první.

Postup sjednání smlouvy na dodávku, fotovoltaický
systém nebo tepelnou techniku s novým zákazníkem

k jejímuž uzavření dojde na základě doporučení doporučitele
v souladu s těmito pravidly akce, a to za podmínky, že v souvislosti
s uzavřením takové smlouvy dojde ke změně dodavatele
elektřiny/plynu nebo k zahájení dodávky elektřiny/plynu
do nově zřízeného odběrného místa.
5.2
Doporučiteli náleží odměna 5 000 Kč za každou smlouvu
na fotovoltaický systém nebo tepelnou techniku mezi novým
zákazníkem a ECE s příznakem „MGM“, k jejímuž uzavření dojde
na základě doporučení doporučitele v souladu s těmito pravidly
akce.
5.3
Odměna bude doporučiteli vyplacena v bezhotovostní formě,
a to na účet, který doporučitel uvedl ve formuláři.
5.4
Odměna bude doporučiteli vyplacena za podmínky, že v okamžik
zahájení dodávky novému zákazníkovi na základě smlouvy na
dodávku uzavřené v rámci této akce
a) má doporučitel s ECE uzavřenu platnou a účinnou smlouvu
		
na dodávku, nebo
b) nadále trvá zaměstnanecký poměr mezi doporučitelem a ECE
		
nebo ECZR či trvá dočasné přidělení doporučitele jako
		
agenturního zaměstnance k výkonu práce u ECE nebo ECZR.
5.5
V případě, že na základě smlouvy na dodávku uzavřené v rámci
této akce mezi novým zákazníkem a ECE nedojde k zahájení
dodávky nejpozději do 18 měsíců od okamžiku uzavření příslušné
smlouvy na dodávku, vyhrazuje si ECE právo požadovat po
doporučiteli navrácení odměny.
5.6
V případě, že na základě smlouvy na fotovoltaický systém nedojde
k realizaci fotovoltaického systému u nového zákazníka do 18
měsíců od okamžiku uzavření příslušné smlouvy na fotovoltaický
systém, vyhrazuje si ECE právo požadovat po doporučiteli
navrácení odměny.
5.7
V případě, že na základě smlouvy na tepelnou techniku nedojde
k realizaci instalace tepelné techniky u nového zákazníka do 18
měsíců od okamžiku uzavření příslušné smlouvy na tepelnou
techniku, vyhrazuje si ECE právo požadovat po doporučiteli
navrácení odměny.
5.8
Při posouzení provize z pohledu daně z příjmů bude doporučitel
postupovat v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, v platném znění.
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Ostatní

ECE si vyhrazuje právo neposkytnout doporučiteli odměnu
v případech, kdy vznikne přinejmenším důvodné podezření o tom,
že ze strany doporučitele došlo k jednání v rozporu s právními
předpisy či těmito pravidly, úmyslnému obcházení těchto
pravidel, podvodnému jednání nebo jednání v rozporu s dobrými
mravy. Došlo-li již k předání odměny, je ECE v případech dle
předchozí věty oprávněno požadovat po doporučiteli navrácení
takové odměny.
ECE si vyhrazuje právo nespolupracovat v rámci této akce
s Doporučiteli, kteří doporučování nových zákazníků pro ECE
vyvíjí jako podnikatelskou činnost, tj. soustavně za účelem zisku.
ECE si v této souvislosti vyhrazuje právo neposkytnout doporučiteli
odměnu v případech, kdy vznikne přinejmenším důvodné podezření
o tom, že ze strany Doporučitele dochází k takovéto podnikatelské
činnosti, a to aniž by ECE byla jakkoliv omezena ve využití
kontaktních údajů předaných takovým Doporučitelem.
Doporučitel je povinen na základě zaslané žádosti dle odst. 5.5,
5.6., 5.7 a/nebo 6.1 těchto pravidel akce navrátit ECE obdrženou
odměnu, a to bez zbytečného odkladu bezhotovostním bankovním
převodem na bankovní účet ECE uvedený v žádosti.
ECE si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky této akce či
tuto akci bez náhrady ukončit.
Vymáhání účasti v této akci, odměny soudní cestou je vyloučeno.
Účastí na této akci (odesláním formuláře) vyjadřuje doporučitel
souhlas s těmito pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat.
Tato pravidla akce nahrazují s účinností od 4. 4. 2019 předchozí
pravidla akce „Pošlete svou energii dál!“ ze dne 1. 3. 2019. Ve
vztahu k doporučením, která doporučitel učinil před účinností
těchto pravidel, se však nadále uplatní pravidla akce ve znění
ze dne 1. 3. 2019, nestanoví-li ECE jinak.
Pravidla akce v aktuálním znění jsou po celou dobu trvání akce
dostupná na internetových stránkách eon-doporucte.cz.

Nový zákazník bude na základě svých kontaktních údajů
uvedených v doporučení kontaktován ze strany ECE a následně
mu bude po ověření veškerých nezbytných údajů zaslána nabídka
(návrh) na uzavření smlouvy na dodávku, smlouvy na fotovoltaický
systém nebo smlouvy na tepelnou techniku, a to s příznakem
„MGM“. Smlouvy na dodávku, fotovoltaický systém a tepelnou
techniku sjednané a uzavřené jiným způsobem, než dle předchozí
věty, nebudou v rámci této akce akceptovány a doporučiteli
nevznikne nárok na odměnu.
Doporučitel bere na vědomí, že je zcela na uvážení ECE, zda
nového zákazníka na základě doporučení osloví s nabídkou
svých produktů nebo zda s novým zákazníkem uzavře smlouvu
či nikoliv.

6.4

Odměna

V Českých Budějovicích dne 4. 4. 2019

Doporučiteli náleží odměna 1 500 Kč za každou smlouvu na
dodávku mezi novým zákazníkem a ECE s příznakem „MGM“,
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E.ON Energie, a.s.
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