
PRAVIDLA SLEVOVÉHO KUPONU „ČISTÁ ENERGIE PRO GENERACE“

Vydání 1.

Platnost ode dne 22.08.2022

§ 1. Definice

Pojmy použité v těchto Pravidlech znamenají:
1. Pořadatel – FG Energy s.r.o., IČ: 10894306, sídlo Jurečkova 20, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku u

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 85992, tel. +420 558 889 750 (poplatek za spojení podle ceníku

operátora), e-mail: kancelar@fgenergy.cz

2. Zboží a služby – spotřebiče energie a doprovodné projekční a montážní služby nabízené pořadatelem (kromě
elektrokol); aktuální nabídka na vyžádání na e-mailové adrese: kancelar@fgenergy.cz.

3. Slevový kupon – kupon na doručitele vydávaný pořadatelem v rámci akční nabídky s názvem „Čistá energie pro

generace“, opravňující k získání slevy na nákup zboží a služeb od pořadatele podle podmínek uvedených

v Pravidlech. Kupon se vydává ve formě plastové karty s jedinečným číslem přiděleným v systému pořadatele

osobě, která jej obdržela (osoba uvedená v kupní smlouvě). Vzor slevového kuponu tvoří přílohu k Pravidlům.

4. Akční nabídka – akční nabídka pořádaná pořadatelem v rámci prodeje mimo areál podniku s názvem „Čistá

energie pro generace“, v jejímž rámci jsou účastníkům vydávány slevové kupony, které lze uplatnit podle zásad

stanovených v Pravidlech; slevové kupony v rámci akční nabídky je možné zakoupit v období od 22.08.2022 do

21.08.2023, přičemž je lze uplatnit ode dne uvedeného na slevovém kuponu; pořadatel si vyhrazuje právo

prodloužit uvedené termíny.

5. Účastník – fyzická osoba, která nakupuje zboží a služby v rámci akční nabídky pro účely, které nesouvisí přímo

s její obchodní nebo profesní činností, a:

a. je starší 18 let,

b. má bydliště v České republice,

c. má plnou způsobilost k právním úkonům,

d. nemá žádné nevyrovnané peněžní nedoplatky za plnění vůči pořadateli,

e. uzavřela s pořadatelem kupní smlouvu, která byla zcela splněna a zaplacena,

f. není zaměstnancem nebo spolupracovníkem pořadatele.

6. Sleva – znamená slevu na další nákup zboží a služeb - ve výši 25.000 Kč včetně DPH

7. Kupní smlouva – smlouva uzavřená s pořadatelem na dokončení, prodej a dodávku fotovoltaické mikroinstalace

(PV instalace).

8. Pravidla – tato pravidla upřesňující zásady a podmínky udělení slevového kuponu a nákupu zboží a služeb
s využitím slevového kuponu v rámci akční nabídky.

§ 2. Pravidla akční nabídky a uplatnění slevových kuponů
1. Účastník má právo, nikoli povinnost, využít akční nabídku.

2. Po dobu platnosti akční nabídky bude slevový kupon udělen do 30 dnů od podepsání protokolu o splnění a

úplném zaplacení kupní smlouvy uzavřené s pořadatelem (musí být společně splněny obě podmínky). Slevový

kupon nelze uplatnit v rámci kupní smlouvy, na jejímž základě byl udělen.

3. Slevový kupon lze uplatnit při dalším nákupu v rámci jedné transakce s pořadatelem zboží a služeb v minimální

výši 400.000 Kč včetně DPH (hodnota vyplývající ze smlouvy). Nákup zboží a služeb uvedený v předchozí větě se

nevztahuje na zboží a služby, jejichž cena byla kryta vouchery, slevami, akcemi, výprodejem nebo jinými

speciálními cenovými nebo produktovými nabídkami a také dárkovými poukazy.

4. Výpověď nebo odstoupení od smlouvy, v jejímž rámci byl použit slevový kupon, neopravňuje k opětovnému

použití slevového kuponu nebo vyplacení peněžního ekvivalentu.

5. Výpověď nebo odstoupení od kupní smlouvy má za následek ztrátu možnosti využití slevového kuponu.

6. Účastník může na základě jedné kupní smlouvy získat pouze jeden slevový kupon a využít pouze jeden kupon při
jedné transakci nákupu zboží a služeb.

7. Účastník může použít slevový kupon jednorázově.

8. Pro uplatnění slevy je nutné předložit slevový kupon pořadateli, který ověří shodu čísla karty s přidělenou osobou
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v systému pořadatele. Slevový kupon muže pořadatel zadržet s písemným potvrzením o jeho předání nebo jej

ponechá účastníkovi po využití.

9. Slevový kupon opravňuje k získání slevy z ceny prodeje, včetně DPH zboží a služeb ve výši 25.000 Kč včetně DPH.

Sleva za slevový kupon je rozdělena a rozložena úměrně na všechno zboží a služby podléhající akční nabídce

zakoupené během jedné transakce.

10. Lze uplatnit pouze platné slevové kupony. Platným slevovým kuponem je slevový kupon, který splňuje všechny

následující podmínky:

a. odpovídá vzoru, který tvoří přílohu k Pravidlům;

b. byl vydán pořadatelem nebo jím zmocněnou osobou;

c. nebyl mechanicky poškozen do té míry, že nelze přečíst na něm uložené informace;

d. nebyl již dříve uplatněn;

e. byl předložen při uplatnění v době platnosti podle zásad stanovených v Pravidlech. V případě předložení
slevového kuponu, který nesplňuje požadavky uvedené v odst. 9, je pořadatel oprávněn odmítnout uplatnění
daného slevového kuponu.

11. V případě předložení slevového kuponu, ohledně kterého existuje důvodná domněnka, že byl pozměněn nebo

padělán, je pořadatel oprávněn zadržet slevový kupon za účelem ověřen jeho pravosti.

12. Pořadatel je povinen ověřit pravost slevového kuponu do 30 dnů ode dne jeho zadržení. O výsledku výše

uvedených ujednání bude účastník informován doporučenou poštou zaslanou na korespondenční adresu

účastníka uvedenou při zadržení slevového kuponu.

13. Účastník je povinen informovat pořadatele o úmyslu uplatnění slevového kuponu nejpozději při podepsání
smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služeb.

14. Pokud účastník neoznámí úmysl uplatnění slevového kuponu podle výše uvedených zásad znamená to, že

účastník nemá zájem o využití slevového kuponu na objednané zboží a služby. V takové situaci může účastník

využít slevový kupon při další objednávce.

15. Slevový kupon nelze vyměnit za peněžní ekvivalent.

16. Po uplynutí platnosti slevového kuponu nelze slevový kupon uplatnit. Účastník nemá nárok na žádnou náhradu

z důvodu ztráty platnosti slevového kuponu.

17. Účastníkovi nevznikají žádné nároky vůči pořadateli v případě, že účastník poskytne slevový kupon třetí osobě a

také v případě ztráty, zničení nebo odcizení slevového kuponu po jeho vydání účastníkovi.

§ 3. Reklamace

1. Pokud není v Pravidlech uvedeno jinak, má účastník právo podat reklamaci akční nabídky. 2. Reklamace

se podává písemně: osobně v sídle pořadatele nebo poštou na adresu sídla pořadatele nebo na

e-mailovou adresu: kancelar@fgenergy.cz. Reklamace musí být podána do 7 dnů ode dne vzniku události.

2. V reklamaci účastník musí uvést alespoň: okolnosti, na jejichž základě uplatňuje reklamaci (druh a datum

vzniku události), očekávaný způsob řešení problému a kontaktní údaje. Reklamační proces také urychlí zasílání

dokumentů, na jejichž základě jsou učiněny závěry. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného

odkladu, nejpozději do 30 dnů. Odpověď bude poskytnuta způsobem přijatým ve smlouvě – zpravidla ve

stejné formě, v jaké byla reklamace doručena nebo písemně. Nedodržení této lhůty pro odpověď znamená

akceptaci požadavků investora.

3. Odpověď bude zpravidla poskytnuta ve stejné formě, v jaké byla doručena reklamace, nebo písemně.

§4. Závěrečná ustanovení

1. Správcem osobních údajů účastníka je pořadatel. Údaje budou zpracovávány pro účely vzájemného kontaktu a

jiné oprávněné povinnosti a zájmy pořadatele ohledně akční nabídky a také přímý marketing. Účastník má

právo na přístup k údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování,

přenos údajů, podání stížnosti dozorovému orgánu, odvolání souhlasu. Ve všech záležitostech souvisejících se

zpracováním osobních údajů účastníka a uplatněním práv účastníka souvisejících se zpracováním údajů
můžete pořadatele kontaktovat e-mailem na: kancelar@fgenergy.cz nebo písemně zasláním korespondence na

adresu: Jurečkova 20, 702 00 Ostrava, s dovětkem: „Ochrana osobních údajů“.

2. Úplné znění informační doložky je součástí materiálů poskytnutých účastníkovi při uzavření kupní smlouvy.
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3. Pravidla jsou dostupná na webových stránkách www.fgenergy.cz.



Příloha k Pravidlům akční nabídky „Čistá energie pro generace“

Vzor slevového kuponu (číslo karty a datum platnosti jsou uvedeny pouze jako příklad): Přední strana:

Zadní strana:


