
 

PODMÍNKY PROMOAKCE „DOPORUČ+““ 
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”)  
Odměna za doporučení na výstavbu fotovoltaické elektrárny je mimořádnou marketingovou akcí innogy. 

 
Popis promoakce „DOPORUČ+“ 

Akce probíhá v období od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020 (dále jen „rozhodné období“).  

Nárok na přiznání „DOPORUČ+“ vzniká po realizaci fotovoltaické elektrárny v souladu se  Smlouvou o dodávce a montáži 
fotovoltaické elektrárny s baterií a uzavřenou mezi innogy a Zákazníkem. Odměna se vyplácí na bankovní účet či je možné odměnu 
využít na nákup komponent a služeb od innogy.  

 
1. Podmínky přiznání nároku  

Základní pojmy  

1.1 Zákazníkem se pro účely přiznání nároku na odměnu z promoakce „DOPORUČ+“ rozumí nový Zákazník (může se jednat o 
zákazníka, který již má fotovoltaickou elektrárnu, ale místo nové instalace se nachází na jiné nemovitosti), který na základě nabídky 
innogy učiněné v rozhodném období uzavřel s innogy v rozhodném období platnou Smlouvu o dodávce a montáži fotovoltaické 
elektrárny s baterií (dále jen „Smlouva“).  

1.2 Doporučovatelem se pro účely přiznání nároku na odměnu z promoakce „DOPORUČ+“ rozumí osoba, která doporučila Zákazníka 
pro realizaci fotovoltaické elektrárny od innogy. 

1.3 Realizací fotovoltaické elektrárny se rozumí uzavření Smlouvy mezi Zákazníkem a innogy a následnou úspěšnou realizací díla. 
Smlouva musí být uzavřena na kompletní fotovoltaickou elektrárnu skládající se zejména z následujících komponent: fotovoltaické 
panely, střídač, bateriový systém, nosná konstrukce, montážní a instalační práce, zpracování projektové dokumentace, dopravu, atd. 
 

 „DOPORUČ+“  

1.2 Nárok na odměnu z promoakce „DOPORUČ+“ může být přiznán pouze Doporučovateli, který současně splňují následující 
podmínky:  

a) jedná se o kompletní realizaci fotovoltaické elektrárny u Zákazníka;  

b) Doporučovatel musí dodat innogy nezbytně nutné informace o Zákazníkovi pro první kontakt, které jej jednoznačně identifikují, tj. 
jméno a příjmení, telefon, úplná adresa. Alternativní možností je, že Zákazník uvede jednoznačnou identifikaci Doporučovatele při 
prvním kontaktu s innogy; 
c) odměna za doporučení bude vyplacena po realizaci díla u Zákazníka; 
d) odměna činí částku ve výši 5 000 Kč při vyplacení bezhotovostním bankovním převodem na účet Doporučovatele nebo je 
Doporučovatel oprávněn částku využít na pořízení komponenty či služby od  innogy, v takovém případě, pak Doporučovatel získává 
částku 10 000 Kč, která bude odečtena z koncové ceny díla; 
e) odměny z promoakce „DOPORUČ+“ je možné sčítat. 
1.3 Tuto promoakci nelze kombinovat s jinými promoakcemi ani individuálními slevami poskytovanými  innogy.  

1.4 Tato promoakce je určena jak pro stávající zákazníky  innogy, tak i pro ne zákazníky. 

3. Závěrečné ustanovení  

innogy si vyhrazuje právo na prodloužení, odvolání či zrušení této marketingové akce kdykoli v průběhu jejího trvání, změnu 
podmínek přiznání nároku na odměnu z promoakce „DOPORUČ+“, změnu obsahu a podmínek pro nově poskytnuté „DOPORUČ+“, a 
to formou oznámení na webu innogy.  


