„Doporučte plyn od svého dodavatele ENERGY BEES“
Pevně věříme, že jste s našimi službami spokojeni. Nově jsme pro Vás připravili odměnu za
doporučení dodávek zemního plynu naší společností ENERGY BEES.
Za každého nového zákazníka, který uzavře smlouvu na dodávku zemního plynu s naší
společností na základě Vašeho doporučení, obdržíte odměnu ve výši 500,- Kč. Ukažte svým
známým, jak je možné ušetřit s naší medovou energií.
K získání odměny stačí, aby nový zákazník uzavřel smlouvu a zadal přitom Váš stávající
variabilní symbol.
Více informací naleznete v podrobných podmínkách akce „Doporučte plyn od svého
dodavatele ENERGY BEES“.

Co můžete novému zákazníkovi doporučit?
Naše společnost patří mezi jedny z nejlevnějších dodavatelů energií v České republice.
Zákazníkům neúčtujeme žádné aktivační a deaktivační poplatky ani jiné skryté poplatky.
Změnu dodavatele lze zařídit jednoduše a rychle. Vše zařídíme za Vás. Pokud budete mít
zájem, rádi Vám připravíme cenovou kalkulaci a porovnání se současným dodavatelem.
Společnost ENERGY BEES je solidním, transparentním dodavatelem s individuálním
přístupem ke svým zákazníkům.
Dodávka energií je dle energetického zákona garantována státem, tzn., že nemůže nastat
přerušení dodávky z důvodu změny dodavatele.

Co je možné získat?
Úsporu až několik tisíc korun za rok oproti dominantnímu dodavateli ve Vašem regionu.
Možnost individuální výše a počtu záloh.
Individuální přístup k Vašim požadavkům.
Odměnu za získání nového zákazníka.
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Podmínky poskytnutí odměny za získání nového zákazníka
1. Poskytovatel
Poskytovatel odměny „Doporučte plyn od svého dodavatele ENERGY BEES“ je společnost
ENERGY BEES a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Nuselská 336/112, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním
rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17620 (dále jen „Poskytovatel“).

2. Účastníci
Odměnu může získat stávající zákazník společnosti ENERGY BEES a.s., a to za doporučení
dodávek zemního plynu od společnosti ENERGY BEES a.s. novým zákazníkům. Odměna je určena
výhradně pro fyzické osoby. Z akce ve smyslu účastníka jsou vyloučeny fyzické a právnické osoby –
podnikatelé dle § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku a dále ostatní právnické osoby ve smyslu § 18
Občanského zákoníku.

3. Podmínky odměny
Výše odměny pro stávajícího zákazníka za získání nového zákazníka je 500,- Kč. Tuto odměnu lze
získat dodržením následujícího postupu:
Doporučení dodávek zemního plynu od společnosti ENERGY BEES a.s. novému zákazníkovi.
Získání variabilního symbolu, který identifikuje stávajícího zákazníka.
Sdělení variabilního symbolu novému zákazníkovi.
Nový zákazník zašle kopii poslední faktury za zemní plyn jako podklad pro přípravu návrhu
smlouvy na adresu info@energybees.cz a uvede variabilní symbol účastníka (doporučitele).
Nárok na odměnu získá stávající zákazník, pokud společnost ENERGY BEES a.s. zahájí
novému zákazníkovi dodávku zemního plynu. Stávající zákazník bude emailem informován o
zahájení dodávky zemního plynu novému zákazníkovi, a tím i o vzniku nároku na odměnu.
Splatnost odměny bude 14 dní po nároku na odměnu.
Stávající zákazník je v době výplaty odměny zákazníkem ENERGY BEES a.s., což znamená, že
mu započaly dodávky energií a neběží u něho výpovědní lhůta. Další podmínkou je
bezdlužnost stávajícího zákazníka v době výplaty odměny.
Pokud stávající zákazník předá novému zákazníkovi chybný či nesprávný variabilní symbol,
anebo pokud nový zákazník předá variabilní symbol chybně, stávajícímu zákazníkovi
nevzniká nárok na odměnu. Nárok na odměnu za získání nového zákazníka nelze dodatečně
přiznat. Všechny údaje, které stávající i nový zákazník uvedou v souvislosti s touto akcí, musí
být pravdivé. V opačném případě nárok na vyplacení odměny nevznikne.
Odměna bude vyplácená pouze bezhotovostně, a to převodem z účtu na účet evidovaný u
společnosti ENERGY BEES a.s.
Stávající zákazník není omezen v počtu získávání nových zákazníků. Nárok na odměnu však
nelze postoupit jiné osobě.
Stávající zákazník jedná za svoji osobu, není zástupcem ENERGY BEES a.s., a nesmí
poškozovat dobré jméno společnosti ENERGY BEES a.s.
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4. Platnost a účinnost
Podmínky poskytnutí odměny „Doporučte plyn od svého dodavatele ENERGY BEES“ vstupují
v platnost a účinnost dnem 15.4.2013 a platí do 31. 12. 2014.

5. Další ustanovení
Poskytovatel si vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit, obnovit nebo zrušit či změnit její
podmínky s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.energybees.cz.
ENERGY BEES a.s. si vyhrazuje právo na zrušení akce bez náhrady, tím nebude dotčen nárok
na získání odměny, který vznikl před zrušením akce.
Akce není primárně určena pro zprostředkovatelské a obchodní společnosti, které se
zabývají zprostředkovatelskou činností (dealeři).
Účastí v této akci vyjadřuje stávající zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
pouze pro potřeby Poskytovatele, a to za účelem poskytnutí odměny za získání nového
zákazníka. Dále stávající zákazník uděluje souhlas s poskytnutím osobních údajů dalším
zpracovatelům dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou
zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dobu vymáhání případně vzniklých
pohledávek a archivovány po dobu zákonných archivačních lhůt. Účastník má právo na
přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva uvedená v §12 a §
21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

V Praze 12.4.2013
Představenstvo
ENERGY BEES a.s.
Nuselská 336/112
Praha 4, Michle, PSČ 140 00
Tel.:
Web:
E-mail:
FB:
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+420 384 971 234
www.energybees.cz
info@energybees.cz
facebook.com/ENERGYBEES

