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1. Pravidla akce „Přiveď svého zná-
mého“ (dále jen „pravidla“) 
 
1. Akce „Přiveď svého známého“ (dále jen 
„akce“) je název akce pořádané společností 
SPP CZ, a.s., se sídlem Nové sady 25, Brno, 
PSČ 602 00, IČO 28488016, zapsané v ob-
chodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Brně, oddíl B, vložka 7257 pro zákazníky, kteří 
se společností po dobu trvání akce a splnění 
podmínek, mají uzavřenu smlouvu o sdruže-
ných službách dodávky plynu. 
 
2. Akce bude probíhat v období od 1. 1. 2020 do 
30. 9. 2020 (dále jen „období trvání akce“). 
 
2. Princip akce 
1. Principem akce je poskytnutí finanční od-
měny (dále jen „odměna“) účastníkům akce, 
kteří učiní podstatné kroky k zahájení dodávky 
zemního plynu a zasmluvnění nového zákaz-
níka pořadatele na jakýkoli nabízený z tarifů 
zemního plynu v délce alespoň 24 měsíců. 
 
2. Odměna bude vyplacena po úspěšném pře-
vedení nového zákazníka do portfolia pořada-
tele, který po uzavření smlouvy o zprostředko-
vání dostane vyplacenu odměnu, nebo bude vy-
placena formou slevy z měsíční faktury. 
 
 

3. Podmínky účasti v akci 
1.  Účastníkem akce se může stát každá osoba, 
která zprostředkuje smlouvu o sdružených služ-
bách dodávky plynu s produktem Chytrý plyn, 
Plyn na 3 roky pro segment domácnosti, do ně-
hož v předmětném období nerealizuje dodávku 
plynu společnost SPP CZ, a.s. (dále jen 
„smlouva“). 
 
2. Pro účast v akci je nezbytné zahájení do-
dávky plynu společností SPP CZ, a.s. na zá-
kladě smlouvy ve lhůtě do 6 měsíců od data 
uzavření smlouvy. 
 
3. Účastníci akce, splnivších veškeré výše uve-
dené podmínky (uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 
tohoto článku pravidel), obdrží od společnosti 
SPP CZ, a.s. odměnu: 
I. roční spotřeba do 4,00 MWh ve výši 300 Kč, 
II. roční spotřeba od 4,01 do 8,00 MWh ve výši 
700 Kč, 
III. roční spotřeba od 8,01 MWh ve výši 
1000 Kč. 
 
4. Neuzavřením smlouvy o zprostředkování 
účastník svoji další účast v akci odmítá a od-
měna mu nebude přiznána. 
 
5. Účastí v této akci, se zákazník ztrácí nárok 
na bonus z jakékoli jiné kampaně platné v době 
sjednání smlouvy o sdružených službách do-
dávky plynu. 

 


