Podmínky akce Přiveď souseda na zemní plyn!
Účastníci akce:
Účastníkem akce je jakákoliv fyzická osoba, která doporučí společnosti PRIMAGAS
s.r.o. nového zákazníka a ten následně začne od této společnosti odebírat zemní plyn.

Podmínky akce:
1. Každá fyzická osoba, která aktivně zprostředkuje podepsání smlouvy o
sdružených službách dodávek zemního plynu s novým zákazníkem (v rámci
vyhlášeného ceníku) na dobu určitou, získává ve chvíli, kdy zákazník začne
plyn odebírat, nárok na bonus dle předpokládaného odběru v MWh
(zjištěno přes OTE):
o do 2 MWh: 300 Kč
o nad 2 MWh do 5 MWh: 500 Kč
o nad 5MWh do 30 MWh: 800 Kč
o nad 20 MWh do 50 MWh: 1000 Kč
o Nad 50 MWh (v rámci standardního ceníku): 20 Kč za každou MWh
(maximální výše odměny 5 000 Kč).
2. Nová smlouva o sdružených službách dodávek zemního plynu může být
uzavřena novým zákazníkem v kanceláři společnosti, nebo nový zákazník
vyplní registraci na zákaznickém portálu společnosti PRIMAGAS s.r.o. (v
tomto případě mu nová smlouva o sdružených službách dodávek zemního
plynu bude doručena poštou na uvedenou korespondenční adresu), nebo
z webové stránky www.primagas.cz stáhne potřebné dokumenty a zašle je
vyplněné na adresu společnosti.
3. Novým zákazníkem se rozumí fyzická či právnická osoba
4. Bonus se vztahuje vždy na nové odběrné místo zemního plynu, nikoliv na
přepis stávajícího zákazníka PRIMAGAS s.r.o.
5. Bonusy se vzájemně sčítají a celkový součet bonusů není omezený.
6. Bonusy jsou účastníkům akce přiznány po 14ti dnech od zahájení dodávek
novému zákazníkovi a vyplaceny na bankovní účet po uzavření Dohody o
provedení práce v měsíci následujícím po zahájení dodávek plynu,
případně pokud je účastník zákazníkem PRIMAGAS s.r.o., jsou započteny
s nejbližší fakturou za dodávku plynu.
7. Nově přivedený zákazník musí do podepsané smlouvy uvést v sekci H.
Doplňující informace jméno účastníka akce, případně zaslat podepsané
potvrzení zvlášť e-mailem nebo poštou na adresu společnosti PRIMAGAS
s.r.o., jinak účastníkovi nevzniká nárok na bonus.

8. Na jednoho nově přivedeného zákazníka připadá vždy maximálně jeden
účastník akce. Nikomu dalšímu nevzniká nárok na bonus.
9. Účastník akce může informovat o svém aktivním zprostředkování nového
zákazníka společnost PRIMAGAS s.r.o. na zákaznické lince 800 736 736,
nebo na emailu zemniplyn@primagas.cz. V případě vzniku nároku na
bonus jej o tom bude stejnou formou společnost PRIMAGAS s.r.o.
kontaktovat.
10. Akce je platná od 1.5.2020, před tímto datem nevzniká nárok na zpětné
bonusy
11. Upozorňujeme, že vedení společnosti PRIMAGAS s.r.o. si vyhrazuje právo
kdykoliv upravit podmínky akce nebo akci zrušit.

