
Úplné podmínky programu 
1) Tyto podmínky Programu ENEKA BONUSOVÁ KARTA upravují pravidla pro poskytování 

výhod.  

2) Organizátorem Programu ENEKA BONUSOVÁ KARTA (dále jen “Program”) je 

společnost Eneka s.r.o. 

3) Účast v Programu je dobrovolná a vzniká na základě využití nabídky Programu 

účastníkem, kterým se rozumí ponechání této karty ve vlastnictví, po dobu 30 dní , od 

dodání od Organizátora. 

4) Programu se může zúčastnit každý, kdo je klientem společnosti ENEKA s.r.o.  

5) ENEKA BONUSOVÁ KARTA spočívá v poskytnutí slevy na výrobek či službu obchodního 

partnera Organizátora. Nárok na slevu je účastník povinen prokázat předložením ENEKA 

BONUSOVÉ KARTY u partnera, u kterého chce výhodu čerpat. 

6) Nabídka každé výhody má omezenou platnost, přičemž platnost může být uvedena u 

internetové prezentace nabídky ENEKA BONUSOVÉHO PROGRAMU. Seznam aktuálních 

nabídek výhod, jejich platnosti a seznam obchodních partnerů, u kterých je možné slevy 

uplatnit, je k nahlédnutí na internetových stránkách www.eneka.cz., v sekci AKCE. 

Jednotlivé výhody mohou mít i další specifická pravidla, která jsou vždy uvedena u 

konkrétní nabídky na internetových stránkách www.eneka.cz. 

7) Organizátor neodpovídá za škody vzniklé účastníkovi neohlášenými změnami  nabídky 

ze strany obchodních partnerů, které mají za následek nemožnost využít ENEKA 

BONUSOVÝ PROGRAM. Organizátor neodpovídá za případné škody vzniklé účastníkovi na 

zdraví a majetku v souvislosti s uplatněním ENEKA BONUSOVÉHO PROGRAMU u 

obchodních partnerů. 

8) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv podmínky konkrétních nabídek ENEKA 

BONUSOVÝ PROGRAM měnit nebo Program zrušit. 

9) Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyloučit z Programu 

účastníka, který využívá výhod Programu v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy 

ČR či těmito Podmínkami, případně svým jednáním ohrozí dobrou pověst Organizátora 

nebo služeb a produktů. 

10) Organizátor ani obchodní partner Organizátora neodpovídají za zneužití bonusové 

karty účastníka neoprávněnou osobou. 

http://www.eneka.cz/


11) V případě ztráty či znehodnocení karty je účastník programu povinen Organizátorovy 

uhradit částku 1000Kč, za vystavení nové karty. 

12) V případě ukončení smlouvy o dodávkách komodit od společnosti Eneka s.r.o., je 

účastník programu povinen do 30 dnů kartu Organizátorovy vrátit na adresu sídla 

společnosti, v případě nevrácení karty bude ve fakturaci za energie zahrnut poplatek za 

kartu ve výši 1000Kč. 

13) Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2014. 

 


