QUANTUM pro Vás - Vy pro své blízké

Doporuète ná plyn a získejte a 1.000 Kè
Kontaktní telefon pro dotazy: 517 302 838

Doporuèení mùete poslat naskenované na plyn@quantumas.cz nebo potou na adresu QUANTUM, a.s., Brnìnská 212, 682 01 Vykov.

Doporuèitel
Jméno a pøíjmení
Ulice a è. popisné

Obec

PSÈ

Datum narození

Èíslo bankovního úètu

Telefon

E-mail

/

Doporuèovaný
Jméno a pøíjmení
Ulice a è. popisné

Obec

Telefon

PSÈ

E-mail

mám zájem o PLYN
DOPORUÈUJI
Spotøeba na odbìrném místì

Výe odmìny

do 3 MWh

300 Kè

od 3,01 MWh do 10 MWh

700 Kè

nad 10,01 MWh

1.000 Kè

nevím - doplní QUANTUM podle skuteèné spotøeby
zjitìné v prùbìhu zmìny dodavatele
Jako doporuèitel jsem se seznámil s obsahem a podmínkami akce QUANTUM pro Vás - Vy pro své blízké, zveøejnìnými na
www.quantumas.cz a souhlasím s nimi. Beru na vìdomí, e spoleènost QUANTUM, a.s., Brnìnská 122/212, 682 01 Vykov, IÈ: 25307762,
bude zpracovávat moje identifikaèní a kontaktní údaje k tomu, aby mohla pøipravit, uzavøít a plnit smlouvu, chránit své právní nároky
a provozní potøeby. Potvrzuji, e jsem doporuèovanému øekl, e QUANTUM, a.s. bude zpracovávat jeho osobní údaje, aby mohl pøipravit,
uzavøít a plnit jejich spoleènou smlouvu.

Datum

Podpis doporuèitele

Datum

Podpis doporuèovaného

PRAVIDLA ZÁKAZNICKÉ AKCE
QUANTUM pro Vás - Vy pro své blízké
1. Úvodní ustanovení
1.1. Akce QUANTUM pro Vás - Vy pro své blízké (dále jen akce) je název akce
poøádané spoleèností QUANTUM, a.s., Brnìnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vykov,
spisová znaèka B 2074 vedená u Krajského soudu v Brnì pro zákazníky, kteøí se
spoleèností po dobu trvání akce a splnìní podmínek, mají uzavøenu smlouvu
o sdruených slubách dodávky plynu.
1.2. Pravidla této Akce (Pravidla) stanovují podmínky, za kterých lze získat odmìnu
za doporuèení v pøípadì uzavøení nové smlouvy o sdruených slubách dodávky
plynu k novému odbìrnému místu mezi QUANTUM, a.s. a doporuèenou osobou,
na jejím základì dojde k zahájení dodávek dané komodity (Nová smlouva).
Novým odbìrným místem ve smyslu této Akce je pouze takové odbìrné místo,
u kterého k okamiku uzavøení Nové smlouvy není u operátora trhu, spoleènosti
OTE, a.s., pøiøazena spoleènost QUANTUM, a.s. jako dodavatel. Nárok na odmìnu
pøitom nemùe ádné osobì vzniknout v souvislosti s takovým odbìrným místem,
u kterého dolo k úèelovému zruení registrace spoleènosti QUANTUM, a.s. jako
dodavatele právì pro monost opìtovné registrace a zisku odmìny z této Akce.
1.3. Akce bude probíhat v období od 1.4.2021 do 31.10.2021
1.4. Odmìnou se rozumí finanèní èástka dle níe uvedené kategorie a spotøeby.
Spotøeba na odbìrném místì

Výe odmìny

do 3 MWh

300,- Kè

od 3,01 MWh do 10 MWh

700,- Kè

nad 10,01 MWh

1.000,- Kè

2. Kdo se mùe akce zúèastnit:
2.1. Akce se jako doporuèující úèastník mùe zúèastnit pouze fyzická osoba, která má
se spoleèností QUANTUM, a.s. uzavøenou smlouvu o sdruených slubách dodávky
plynu nebo elektøiny (èi obdobnou smlouvu) a ke dni doporuèení alespoò po dobu
tøí mìsícù od QUANTUM, a.s. plyn odebírá.
2.2. Doporuèitel mùe jako nového zákazníka doporuèit i sám sebe pro svá dalí odbìrná
místa, která jetì nemají zajitìnou dodávku od spoleènosti QUANTUM, a.s. nebo
do nich nebyla zahájena dodávka, protoe se jedná o nová pøipojení.
2.3. Doporuèitel i doporuèený mohou být zamìstnanci spoleènosti QUANTUM, a.s.
Doporuèitel, který je zamìstnancem QUANTUM, a.s., je oprávnìn zprostøedkovatelskou
èinnost v rámci této akce vykonávat výhradnì po pracovní dobì a mimo plnìní
svých pracovních povinností.
2.4. O úèasti v Akci rozhoduje s koneènou platností QUANTUM, a.s. Na úèast v Akci
není právní nárok.
2.5. Doporuèenou osobou mùe být pouze fyzická osoba starí 18 let, která je zpùsobilá
uzavøít Novou smlouvu. Doporuèujícím úèastníkem ani doporuèenou osobou nemùe
být osoba: (i) proti které je vedeno exekuèní øízení, nebo (ii) která je v úpadku podle
insolvenèního zákona. Doporuèenou osobou dále nemùe být ani osoba, která je
vedena v registru dluníkù SOLUS.

3. Co je to doporuèení a jakými zpùsoby lze doporuèit
3.1. Doporuèení nového zákazníka doporuèitelem probíhá v rámci této akce výhradnì
k tomu urèenými titìnými formuláøi èi online formuláøem. Aktuální vzor titìného
formuláøe i online formuláø je dostupný na internetových stránkách spoleènosti
QUANTUM, a.s. www.QUANTUMas.cz, nebo v titìné formì na kamenných poboèkách
spoleènosti.

údajù zpracuje jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, pøíjmení, telefonní èíslo,
emailový kontakt, èíslo smlouvy a zákaznické èíslo, datum zahájení dodávek. Tyto
osobní údaje budou zpracovány za úèelem vyhodnocení Akce, informování
doporuèujícího úèastníka o stavu plnìní podmínek pro vyplacení odmìny ze strany
doporuèené osoby (napø. o podepsání smlouvy s doporuèenou osobou, pøíp. o jejím
zamítnutí, o zahájení dodávek elektøiny/plynu doporuèené osobì vèetnì data
zahájení atd.).

4. Odmìna
4.1. Doporuèiteli náleí odmìna dle výe uvedené kategorie odbìrného místa za kadou
smlouvu na dodávku mezi novým zákazníkem a QUANTUM, a.s. k jejímu uzavøení
dojde na základì doporuèení doporuèitele v souladu s tìmito pravidly akce, a to
za podmínky, e v souvislosti s uzavøením takové smlouvy dojde ke zmìnì dodavatele
elektøiny/plynu nebo k zahájení dodávky elektøiny/plynu do novì zøízeného odbìrného
místa.
4.2. Odmìna bude doporuèiteli vyplacena v bezhotovostní formì, a to na úèet, který
doporuèitel uvedl ve formuláøi.
4.3. Odmìna bude doporuèiteli vyplacena v okamiku, kdy dojde k zahájení dodávek
do nového odbìrného místa, co je evidováno u operátora trhu, spoleènosti OTE,
a.s., kde bude pøiøazena spoleènost QUANTUM, a.s. jako dodavatel.
4.4. Odmìna bude doporuèiteli vyplacena za podmínky, e v okamik zahájení dodávky
novému zákazníkovi na základì smlouvy na dodávku uzavøené v rámci této akce
má doporuèitel s QUANTUM, a.s. uzavøenu platnou a úèinnou smlouvu na dodávku,
nebo je zamìstnancem spoleènosti.
4.5. V pøípadì, e na základì smlouvy na dodávku uzavøené v rámci této akce mezi
novým zákazníkem a QUANTUM, a.s. nedojde k zahájení dodávky nejpozdìji do
25 mìsícù od okamiku uzavøení pøísluné smlouvy na dodávku, anebo novì
zahájená dodávka zemního plynu trvala ménì ne 30 dnù, vyhrazuje si QUANTUM,
a.s. právo poadovat po doporuèiteli navrácení odmìny.
4.6. V pøípadì, e více doporuèujících úèastníkù poskytne spoleènosti QUANTUM, a.s.
Doporuèení na jednu doporuèenou osobu, bude odmìna (dle bodu 1.4) poskytnuta
prvnímu doporuèujícímu úèastníkovi v poøadí.
4.7. Úèastník této Akce ztrácí nárok na dosud nevyplacenou odmìnu k okamiku, kdy
skonèí jeho smluvní vztah se spoleèností QUANTUM, a.s., na jeho základì mu
byly poskytovány dodávky elektøiny/plynu, a to bez ohledu na to, e podmínky pro
její vyplacení byly nebo budou splnìny

5. Ostatní ustanovení
5.1. QUANTUM, a.s. si vyhrazuje právo neposkytnout doporuèiteli odmìnu v pøípadech,
kdy vznikne pøinejmením dùvodné podezøení o tom, e ze strany doporuèitele
dolo k jednání v rozporu s právními pøedpisy èi tìmito pravidly, úmyslnému
obcházení tìchto pravidel, podvodnému jednání nebo jednání v rozporu s dobrými
mravy. Dolo-li ji k pøedání odmìny, je QUANTUM, a.s. v pøípadech dle pøedchozí
vìty oprávnìno poadovat po doporuèiteli navrácení takové odmìny.
5.2. QUANTUM, a.s. si vyhrazuje právo nespolupracovat v rámci této akce s Doporuèiteli,
kteøí doporuèování nových zákazníkù pro QUANTUM, a.s. vyvíjí jako podnikatelskou
èinnost, tj. soustavnì za úèelem zisku. QUANTUM, a.s. si v této souvislosti vyhrazuje
právo neposkytnout doporuèiteli odmìnu v pøípadech, kdy vznikne pøinejmením
dùvodné podezøení o tom, e ze strany Doporuèitele dochází k takovéto podnikatelské
èinnosti, a to ani by QUANTUM, a.s. byla jakkoliv omezena ve vyuití kontaktních
údajù pøedaných takovým Doporuèitelem.
5.3. QUANTUM, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv zmìnit podmínky této akce èi tuto akci
bez náhrady ukonèit

3.2. Øádnì vyplnìný formuláø v titìné podobì je nutné doruèit na adresu QUANTUM,
a.s., Brnìnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vykov, nebo naskenovaný emailem na
plyn@QUANTUMas.cz.

5.4. Vymáhání úèasti v této akci, odmìny soudní cestou je vylouèeno. O vekerých
námitkách, stínostech èi reklamacích v souvislosti s touto Akcí rozhoduje s koneènou
platností QUANTUM, a.s.

3.3. Neúplné, nesprávnì nebo neèitelnì vyplnìné formuláøe nebudou akceptovány.

5.5. Spoleènost QUANTUM, a.s. si vyhrazuje právo pøíslib odvolat, a to i po provedením
výkonu, v jakékoliv formì. Ust. § 2885 odst. 1 se nepouije.

3.4. Doporuèitel prohlauje, e si je vìdom toho, e pøi zpracování osobních údajù
nových zákazníkù vystupuje jako správce osobních údajù a prohlauje, e bude
plnit vekeré povinnosti, které mu právní pøedpisy na ochranu osobních údajù
ukládají, a to zejména v souvislosti se zajitìním souhlasu nebo jiného øádného
právního základu pro zpracování osobních údajù, vèetnì pøedání osobních údajù
spoleènosti QUANTUM, a.s., informováním subjektu údajù, výkonem jeho práv
a zabezpeèením osobních údajù. Spoleènost QUANTUM, a.s. jako správce osobních

5.6. Úèastí na této akci (odesláním formuláøe) vyjadøuje doporuèitel souhlas s tìmito
pravidly akce a zavazuje se je plnì dodrovat.
5.7. Pravidla akce v aktuálním znìní jsou po celou dobu trvání akce dostupná na
internetových stránkách www.quantumas.cz
5.8. Tato Pravidla nabývají platnosti a úèinnosti dne 1.4.2021.

