Podmínky marketingové akce pro zákazníky CK FISCHER
1.

Podmínkou marketingové akce je zakoupení zájezdu na vybraných pobočkách CK FISCHER.

2.

Podmínkou uplatnění slevy ve výši 2 500 Kč je uzavření smlouvy na odběr zemního plynu od MND před koupí zájezdu.
Sleva 2 500 Kč bude uplatněna z ceny Vašeho zájezdu v okamžiku jeho nákupu.

3.

Od zahájení odběru plynu po dobu 2 let bude zákazníkovi zároveň automaticky přiznána věrnostní prémie MND, díky
které Vám bude snížena platba za MWh odebraného plynu o 6 % oproti základnímu ceníku Plyn z první ruky. Pokud
ukončí odběr před uplynutím této doby, sleva mu bude zpětně doúčtována. Po uplynutí dvou let bude prémie za
věrnost automaticky přiznána pro navazující období dle aktuálně platného základního ceníku Plyn z první ruky.

4.

Podmínkou uplatnění slevy ve výši 1 500 Kč je uzavření smlouvy na odběr proudu od MND před koupí zájezdu. Sleva
1 500 Kč bude uplatněna z ceny Vašeho zájezdu v okamžiku jeho nákupu.

5.

V případě, že smlouva bude ukončena před uplynutím 12 měsíců ode dne zahájení dodávky, nebo v případě, že tak
učiní MND na základě porušení smlouvy ze strany zákazníka, bude zákazníkovi příslušná částka účtována v rámci
konečného vyúčtování.

6.

Nabídka je platná pro odběrná místa, do kterých posledních 6 měsíců MND nedodávala zemní plyn, nebo elektřinu.
V případě plynu je podmínkou roční spotřeba vyšší než 2 MWh.

7.

Pokud zákazník od MND odebírá pouze jednu z těchto komodit, může při uzavření smlouvy na druhou komoditu a při
splnění ostatních podmínek akce, této akce využít.

8.

Pokud zákazník od MND odebírá obě komodity, může při kontaktu s operátorem MND převést nabídku na jinou
osobu, jejíž jméno nahlásí operátorovi.

9.

Nabídka platí vždy pro jedno odběrné místo plynu a jedno odběrné místo elektřiny spojené s jedním zájezdem.

10. Nabídku není možné využít prostřednictvím jiného obchodního kanálu, než je uvedeno na www.mnd.cz/fischer a
nelze je zpětně uplatnit na dříve uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu nebo elektřiny.
11. Nabídku nelze kombinovat s online ceníkem a dalšími slevami.
12. MND a.s. je oprávněno tyto podmínky akce jednostranně doplňovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění
těchto podmínek na webu www.mnd.cz/fischer .
Tyto podmínky akce jsou účinné od 1. 1. 2019.

