PODMÍNKY PROMOAKCE PŘEDPLATNÉ NA REKOLA
vydané držitelem licence pro obchod s elektřinou a zemním plynem společností innogy Energie, s.r.o.,
Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 49903209, DIČ: CZ49903209,
zápis v obchodním rejstříku: MěS v Praze, sp. zn. C 220583 (dále jen „innogy”)
Předplatné na Rekola je mimořádnou marketingovou akcí innogy pořádanou ve spolupráci se společností
REKOLA Bikesharing s.r.o., Tusarova 877/56, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 04893875,
zápis v obchodním rejstříku: MěS v Praze, sp. zn. C 255272 (dále jen „Rekola“).

Popis promoakce Předplatné na Rekola
Akce probíhá v období od 1. 4. 2019 do odvolání (dále jen „rozhodné období“).
Na přiznání Předplatného na Rekola nevzniká právní nárok.
Předplatné Rekola je spojeno s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny a následnou faktickou dodávkou.

Varianty Předplatného na Rekola
Varianta A
12měsíční předplatné na mechanická rekola společnosti Rekola
Popis: 12 po sobě jdoucích jednoměsíčních předplatných na využití mechanických rekol.
Platnost předplatného je 12 měsíců od okamžiku aktivace předplatného v aplikaci nebo na webu společnosti Rekola.
Varianta B
4měsíční předplatné na mechanická rekola + 500 minut na elektrorekola společnosti Rekola
Popis: 4 po sobě jdoucí jednoměsíční předplatná na využití mechanických rekol + 500 minut na elektrorekolech.
Platnost předplatného jsou 4 měsíce od okamžiku aktivace předplatného v aplikaci nebo na webu společnosti Rekola.

1. Podmínky přiznání nároku
Základní pojmy
1.1	Zákazníkem se pro účely přiznání Předplatného na Rekola rozumí nový Zákazník kategorie Domácnost a Podnikatel (dle definice v platných
obchodních podmínkách ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny a v obecně závazných právních předpisech), který na základě
nabídky innogy učiněné v rozhodném období uzavřel s innogy v rozhodném období platnou Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního
plynu nebo Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny (dále je „Smlouva“).
1.2	Pro pojmy zde zvlášť nedefinované platí definice uvedené ve Smlouvě/Dodatku a v zákoně č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění
pozdějších předpisů.

2. Předplatné na Rekola
2.1 Varianta Předplatného na Rekola, kterou Zákazník získá, je uvedena ve Smlouvě v sekci Zvláštní ujednání.
2.2 Předplatné na Rekola může být přiznáno pouze Zákazníkovi, který je uveden jako smluvní strana Smlouvy.
2.3	Varianta a podmínky přiznání Předplatného na Rekola ze strany innogy jsou vždy uplatňovány dle platných podmínek přiznání Předplatného
na Rekola v době uzavření Smlouvy.
2.4	Detailní podmínky využití Předplatného na Rekola jsou vždy v souladu s aktuální nabídkou Rekola. V případě, že podmínky Předplatného
na Rekola vydané innogy budou v rozporu s aktuální nabídkou Rekola, má přednost aktuální nabídka Rekola.

3. Podmínky aktivace Předplatného na Rekola
3.1.	Po akceptaci Zákazníkem podepsané Smlouvy ze strany innogy poskytne innogy Zákazníkovi unikátní kombinaci čísel a písmen (dále jen „promo kód“).
Promo kód opravňuje Zákazníka k čerpání Předplatného na Rekola. Tento promo kód předává innogy Zákazníkovi formou SMS zaslané na mobilní
telefonní číslo uvedené ve Smlouvě. V případě, že telefonní číslo není Zákazníkem při uzavření Smlouvy poskytnuto, nemá innogy povinnost
Zákazníkovi promo kód poskytnout, nedohodnou-li se strany jinak. V případě, že telefonní číslo není platné či nepatří Zákazníkovi, má se za to,
že innogy promo kód poskytla dle Smlouvy.
3.2.	Aktivaci Předplatného na Rekola Zákazník provede v mobilní aplikaci Rekola nebo na webové stránce společnosti Rekola tak, že po registraci
a přihlášení zadá promo kód do sekce Předplatné. Aktivaci promo kódu je nutné provést do 3 měsíců ode dne, kdy jej innogy Zákazníkovi poskytla.
Po uplynutí této doby nárok na Předplatné na Rekola zaniká bez náhrady.

4. Smluvní pokuta
	V případě, že dojde k ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu před zahájením dodávky nebo k podání výpovědi do 15 dnů od zahájení dodávky
v souladu s § 11 a), odst. 3 energetického zákona, Zákazník a innogy sjednávají smluvní pokutu ve výši 2 300 Kč, kterou je innogy oprávněna
vystavit Zákazníkovi, a to i v případě, kdy Zákazník Předplatné na Rekola doposud neaktivoval. Zákazník se v takovém případě zavazuje innogy
smluvní pokutu uhradit na základě daňového dokladu zaslaného innogy ve lhůtě jeho splatnosti. Smluvní pokuta zahrnuje náhradu škody.
V případě, že je to technicky možné, je innogy oprávněna promókod deaktivovat. Je-li promo kód deaktivován, innogy není oprávněna vystavit
smluvní pokutu. innogy si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu řešení.

5. Přenositelnost
	Předplatné na Rekola je dále přenositelné, tzn. Zákazník jej může poskytnout k využívání libovolné třetí osobě. Zákazník však v takovém případě
odpovídá za užívání promo kódu tak, jako kdyby jej užíval sám.

6. Závěrečné ustanovení
	innogy si vyhrazuje právo na odvolání či zrušení této marketingové akce kdykoli v průběhu jejího trvání, změnu podmínek přiznání Předplatného
na Rekola, změnu obsahu a podmínek pro nově poskytnutá Předplatná na Rekola. V případě, že plnění z Předplatného na Rekola nebude z důvodů
ležících na straně Rekola možné, je innogy oprávněna zrušit Předplatné na Rekola, a to i se zpětnou účinností bez nároku na jakoukoli úhradu.
Vzhledem k charakteru Předplatného na Rekola se nejedná o změnu smluvních podmínek ve smyslu energetického zákona, a tudíž taková změna
nezakládá právo Zákazníka na odstoupení od uzavřené Smlouvy. Při ukončení poskytování Předplatného na Rekola z jakéhokoliv důvodu nevzniká
Zákazníkovi právo na odstoupení od Smlouvy, neboť v takovém případě nedochází ke změně jiných smluvních podmínek.

Kontaktní centrum: NONSTOP linka 800 11 33 55, info@innogy.cz, zákaznická centra: www.ipobocky.cz, web: www.innogy.cz

