Podmínky akce

„Uzavři smlouvu on-line a získej odměnu 500 Kč“
V rámci akce „Uzavři smlouvu on-line a získej odměnu 500 Kč“ nabízí společnost Europe Easy Energy, a. s.
IČ: 28603001, se sídlem Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Europe Easy Energy“),
zákazníkům možnost získat speciální odměnu 500 Kč („dále jen Odměna“), a to po splnění níže uvedených
podmínek:
1) Zákazník ze segmentu domácností uzavře v období platnosti této akce se společností Europe Easy Energy
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
nebo nebude elektřinu a/nebo zemní plyn dodávat dle dříve uzavřené smlouvy, a to buď:
a)

kliknutím na „Mám zájem“ na webových stránkách naší společnosti na adrese www.3-e.cz a vyplněním
smlouvy online nebo kontaktního formuláře,

b)

vyplněním webové kalkulačky a kontaktních údajů na stránkách www.3-e.cz v sekci Spočítat úsporu.

2) Na odběrném místě dojde ke změně dodavatele a budou zahájeny dodávky elektřiny a/nebo zemního
plynu prostřednictvím společnosti společnosti Europe Easy Energy.
3) Zákazníkovi bude Odměna přiznána ve formě slevy 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 vyúčtovací faktury nebo zvýšen přeplatek vyúčtovací faktury. Pokud je celková fakturovaná částka
v příslušné faktuře nižší než výše Odměny, převádí se nevyčerpaná část Odměny do další nejbližší řádné
vyúčtovací faktury. Zákazník bere na vědomí, že řádné vyúčtování dodávky elektřiny a zemního plynu probíhá
minimálně jednou za kalendářní rok.
4) V případě ukončení Smlouvy před vyčerpáním celkové Odměny nárok na nevyčerpanou část Odměny
zaniká.
5) Zákazník bere na vědomí, že společnost Europe Easy Energy si vyhrazuje právo Smlouvu se Zákazníkem
neuzavřít.
6) Společnost Europe Easy Energy je oprávněna tyto podmínky akce jednostranně měnit, a to s účinností ode
dne zveřejnění změn na www.3-e.cz, nebude-li stanoven pozdější termín.
7) Odměnu v rámci této akce nelze kombinovat s jinými odměnami či bonusy společnosti Europe Easy Energy.
8) Akce platí s účinností od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019.

V Praze dne 1. 10. 2019

Europe Easy Energy, a. s.

