Ponuda “Prijatelj”

Ponuda za postojeće korisnike usluga opskrbe električnom
energijom E.ON Energije d.o.o. iz kategorije kućanstvo
1.
Korištenjem ponude „Prijatelj“, postojeći
kupac električne energije iz kategorije
kućanstvo (dalje u tekstu: Postojeći
korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.
2.
Ponuda vrijedi za sve postojeće korisnike
usluge opskrbe električnom energijom
E.ON Energije d.o.o. koji preporuče svom
prijatelju (dalje u tekstu: Novi korisnik)
prelazak na opskrbu električnom
energijom E.ON Energije d.o.o..
3.
Postojeći korisnik (preporučitelj usluge)
stječe pravo na Promotivnu pogodnost
ukoliko se kumulativno ostvare svi
sljedeći uvjeti:
- Novi korisnik koji je vlasnik obračunskog mjernog mjesta (OMM) sklopi
Ugovor o opskrbi električnom energijom
u trajanju od 3 godine s E.ON Energijom
d.o.o. (dalje u tekstu: Ugovor),
- u predmetnom Ugovoru Novi korisnik
navede Postojećeg korisnika kao preporučitelja usluge,
- Novi korisnik bude uspješno prebačen
na opskrbu električnom energijom kod
E.ON Energije d.o.o., i
- Novi korisnik ne raskine Ugovor s E.ON
Energijom d.o.o. u roku od dva (2)
mjeseca od dana sklapanja predmetnog
Ugovora.
4.
Pogodnost za Postojećeg korisnika
sastoji se u pravu na jedan mjesec
besplatne opskrbe električnom energijom uz ograničenje maksimalnog broj
promotivnih pogodnosti sukladno točki
6. ovih Uvjeta korištenja, a ista se
dodjeljuje nakon prelaska Novog korisnika na opskrbu od strane E.ON Energije
d.o.o. sukladno ovdje definiranim
Uvjetima korištenja. Pogodnost će biti
vidljiva na prvom 6-mjesečnom obračunu Postojećeg korisnika nakon prelaska
Novog korisnika na opskrbu od strane
E.ON Energije d.o.o.. Pogodnost se
primjenjuje na:

- Količinu naplaćene električne energije
- Opskrbnu naknadu
- Naknadu za poticanje proizvodnje
električne energije iz obnovljivih izvora
5.
Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.
Cijena za električnu energiju isporučenu
tijekom prvih 12 mjeseci Ugovora bit će
obračunata primjenom popusta od 10%
na cijenu opskrbe električnom energijom
definiranu Cjenikom A Opskrbljivača koji
se nalazi u prilogu Ugovora, a koji je
objavljen na web stranici Opskrbljivača
www.eon.hr i koji je na snazi u trenutku
isporuke električne energije (dalje u
tekstu:"Cjenik A)". Tijekom preostalog
razdoblja trajanja Ugovora, cijena za
isporučenu električnu energiju bit će ona
navedena u Cjeniku B važećem u
trenutku predmetne isporuke električne
energije. Krajnji kupac može raskinuti
Ugovor bez navođenja razloga. U slučaju
raskida Ugovora unutar inicijalnog
razdoblja trajanja Proizvoda IDEAL od 36
mjeseci od datuma početka opskrbe,
Krajnji kupac je u tom slučaju dužan
vratiti sve Uštede koje je ostvario od
datuma početka opskrbe do datuma
raskida Ugovora, bez obveze plaćanja
dodatne naknade zbog raskida Ugovora.
Promjena tarife na drugu E.ON tarifu za
Novog korisnika nije moguća tijekom
ugovornog razdoblja iz točke 3. ovih
Uvjeta korištenja.
6.
Maksimalni broj pogodnosti koje
Postojeći korisnik može ostvariti iznosi 12
mjeseci besplatne opskrbe električnom
energijom u maksimalnom iznosu od
4000 HRK i ostvaruje se ukoliko je
Postojeći korisnik naveden kao preporučitelj usluge opskrbe električnom
energijom E.ON Energije d.o.o. od strane
12 Novih korisnika. Svaki ostvareni
popust bit će vidljiv na sljedećem
6-mjesečnom obračunu.
7.
Ova ponuda „Prijatelj“ može se kombini-

rati s promotivnom ponudom „Partner",
sukladno Uvjetima korištenja promotivne
ponude „Partner“. Pogodnosti iz prije
navedenih ponuda mogu se međusobno
kombinirati.
8.
Kad Novi korisnik bude prebačen na
opskrbu električnom energijom kod E.ON
Energije d.o.o., Novi korisnik ostvaruje
pravo i da sudjeluje u ponudi „Prijatelj“
pod uvjetima identičnim kao i Postojeći
korisnik.
9.
Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih
uz korištenje usluga tvrtke E.ON Energija
d.o.o. primjenjuju se Uvjeti opskrbljivača
E.ON Energija d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca iz
kategorije kućanstva (dalje: „Uvjeti“)
dostupni na stranici http://www.eon.hr/.
10.
E.ON Energija d.o.o. pridržava pravo
poduzeti sve potrebne mjere u slučaju
sumnjivog korištenja usluga i/ili ponuda,
a radi očuvanja integriteta i sigurnosti
rada E.ON Energije d.o.o. te održavanja
kvalitete usluge sukladno Uvjetima i
zakonskim i podzakonskim aktima. O
uvjetima eventualnih ograničenja
korištenja svojih usluga/ponuda, E.ON
Energija d.o.o. će na primjeren način i
sukladno važećoj regulativi upoznati
Postojećeg i Novog korisnika.
11.
E.ON Energija d.o.o. zadržava pravo
izmjene ovih Uvjeta korištenja sukladno
važećim zakonskim i podzakonskim i
propisima, o čemu će korisnik biti
pravodobno obaviješten putem web
stranice http://www.eonenergija.hr/ ili
na drugi prikladan način.
Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od
31.12.2019.

