
 

 

 
 

Podmínky marketingové akce  

Energie A++ s Garancí 

(dále jen „Akce“) 

  

  

1.   Pořadatelem této Akce je společnost BOHEMIA ENERGY entity s. r. o., IČ: 27386732, se sídlem 

Na Poříčí 1046,1047/24-26, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „BEE“).  

  

2.   Každý zákazník splňující podmínky této Akce získá od BEE Garanci maximální ceny silové 

elektřiny a/nebo odebraného zemního plynu (dále jen („Garance ceny“). 

  

3.   Tato Akce probíhá v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 (dále jen „Doba trvání Akce“). 

  

4.   Akce se vztahuje výhradně na nové zákazníky kategorie Domácnost, kteří v Době trvání Akce 

uzavřeli novou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo zemního plynu 

s produktovou řadou Energie A++ prostřednictvím marketingové kampaně BOHEMIA ENERGY 

entity s. r. o. zajišťované společností Bohemia Direct Marketing a. s. 

  

5.   V rámci Akce jsou zákazníkovi, který splňuje výše uvedené podmínky, garantovány maximální 

ceny pro každý jednotlivý interval fakturace, který ohraničuje zejména změna distribuční ceny, zadání 

samoodečtu, změna sazby či jističe, změna sazby DPH, přepis odběrného místa, mimořádné 

vyúčtování apod. (dále jen „Dílčí fakturované období“): 

 

a) pro smlouvy uzavřené s Garancí ceny do 31. 12. 2021 platí maximální cena se zahrnutím 

ceny za nákup na trhu a zákaznický servis silové elektřiny 1 299 Kč/MWh bez DPH 

a odebraného zemního plynu 599 Kč/MWh. Stály plat je účtován dle aktuálního ceníku 

produktové řady Energie A++. Smlouva může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. 

 

b) pro smlouvy uzavřené s Garancí ceny do 31. 12. 2022 platí maximální cena se zahrnutím 

ceny za nákup na trhu a zákaznický servis silové elektřiny 1 349 Kč/MWh bez DPH.  Stály 

plat je účtován dle aktuálního ceníku produktové řady Energie A++. Smlouva musí být 

uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2022, po té přechází na dobu neurčitou.  

  

6. Garancí ceny se rozumí, že v rámci žádaného z Dílčích fakturovaných období cena nepřesáhne 

maximální garantovanou cenu dle bodu 5). Lze ověřit na vyúčtování.  

   

7.   BEE si vyhrazuje právo na prodloužení Doby trvání Akce nebo odvolání této Akce kdykoli 

v průběhu jejího trvání. Odvolání akce nebo změna jejích podmínek se nebude týkat zákazníků, kteří 

před odvoláním Akce nebo změnou podmínek již splnili podmínky Akce a sjednali příslušnou smlouvu. 

Taková změna smluvních podmínek Akce není považována za změnu smluvních podmínek podle 

§ 11a  zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon. 


