PRAVIDLA VYUŽITÍ SLEVOVÉ NABÍDKY PARTNERA innogy (ORESI) PRO ZÁKAZNÍKY
Pravidla objednání kuponu platná v období 1. 10. 2016 až do odvolání
1) Nabídka innogy zkratkou „innogy“ je v tomto textu označena společnost innogy Energie, s.r.o.,
Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 – Strašnice IČ: 49903209, DIČ: CZ49903209, Zápis v OR:
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 220583 je platná v období 1. 10. 2016 – do odvolání a umožňuje
zájemcům z řad zákazníků innogy (kategorie Domácnost) získat a využít slevový kupon na nákup
vybraného zboží u partnera innogy (společnosti Oresi kuchyně s.r.o. dále uváděna jako „partner
innogy“)
a) Poskytnutá sleva činí 7 % na veškerý sortiment společnosti Oresi kuchyně s.r.o., nabízeného na
všech prodejnách (viz seznam na www.ipremium.cz) na území České republiky,
b) více informací o podmínkách slev je k dispozici na www.ipremium.cz. (v programu innogy
Premium)
2) Zákazník innogy, který má zájem o využití nabídky (dále v textu označován jako „zájemce“) musí být k
datu 1. 10. 2016, nebo pozdějšímu, zákazníkem v kategorii Domácnost společnosti innogy Energie,
s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 – Strašnice IČ: 49903209, DIČ: CZ49903209, Zápis v OR:
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 220583. To znamená, že zájemce musí mít k datu 1. 10. 2016,
nebo pozdějšímu, uzavřenu Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu nebo o sdružených
službách dodávky elektřiny s jednou z výše uvedených se společností innogy Energie, s. r. o., a mít
přidělené 10místné zákaznické číslo.
3) Podmínkou využití slevové nabídky je objednání kuponu prostřednictvím stránek www.ipremium.cz (v
programu innogy Premium) nebo na NONSTOP zákaznické lince skupiny innogy 840 11 33 55.
Objednání probíhá v obou případech stejným způsobem.
4) Pro úspěšný průběh objednání je nutné vyplnit následující základní údaje:
a) 10místné zákaznické číslo
b) jméno a příjmení zájemce
c) kontaktní email zájemce
d) kontaktní adresu zájemce
5) Přístup na stránky http://premium.ipremium.cz může být ze strany provozovatele podmíněn
poskytnutím některých osobních údajů uživatele. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji
nakládat v souladu s platnými právními předpisy a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít
provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány
dle podmínek uvedených níže. Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím
potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který uživatel v
konkrétním případě vyplnil, či které byly o uživateli získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v
rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány provozovatelem, jehož údaje
jsou uvedeny v čl. I. těchto podmínek, jakožto správcem, za účelem nabízení služeb a produktů
správce, zasílání informací o činnosti správce a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS
zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním
výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto
informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je
dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv
písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad
pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového
jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění,
zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady jakož i využití dalších práv
vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona.
6) Na základě úspěšné registrace obdrží zájemce poštou slevový kupon partnera innogy, společnosti
Oresi kuchyně s.r.o. Slevový kupon zaslán poštou na kontaktní adresu zájemce.
7) Kupon může být využit pro nákup pouze jedenkrát.
8) Tištěná verze kuponu je platná v okamžiku obdržení zásilky s kuponem poštou.
9) Platnost vydaných slevových kuponů je uvedena na konkrétním slevovém kuponu. Po tomto datu
nebudou regionálními zástupci společnosti Oresi kuchyně s.r.o. tyto slevové kupony již akceptovány.
10) innogy neodpovídá za kvalitu dodaného zboží, ani za poskytnutý servis ze strany regionálního
zástupce společnosti Oresi kuchyně s.r.o., Případná práva z odpovědnosti za vady zboží je třeba
uplatňovat na prodejně společnosti Oresi kuchyně s.r.o., na které byl slevový kupon uplatněn.
Pravidla využití slevového kuponu u společnosti Oresi s.r.o.
1) Společnost Oresi kuchyně s.r.o. je obchodní společností, která své výrobky nabízí konečným
uživatelům výhradně prostřednictvím sítě vlastních prodejen. Seznam prodejen, které jsou do
programu innogy Premium zapojeni, je uveden na stránkách www.ipremium.cz.
2) Proces uplatnění kuponu na prodejnách ORESI kuchyně s.r.o. je následující:
a) Zájemce si ze seznamu prodejen uvedených na www.ipremium.cz vybere pro sebe nejvhodnější
prodejnu, kterou následně kontaktuje.

b) Zájemce se při prvotním zpracování cenové nabídky prodejně prokáže slevovým kuponem.
c) Na základě poptávky zájemce vypracuje prodejna individuální nabídku na projekt zájemce a
projedná ji s ním.
d) Slevu nelze uplatnit na montáž a dopravu související se zakázkou.
e) Slevu nelze kumulovat na základě uplatnění více slevových kuponů.
f) Maximální hodnota zakázky pro uplatnění slevy není stanovena.
g) Případné reklamace bude zájemce řešit s prodejcem, u kterého slevový kupon uplatnil.

