
* Všechny ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH.
**  Cenu investice lze rozložit díky výhodnému splátkovému programu, který jsme připravili s naším partnerem -  Modrou

     pyramidou 

Akční cena kotle Prometheus Super Kompakt

Regulace

Ostatní příslušenství

Montážní práce

27 293,00 Kč

1 724,25 Kč

4 723,95 Kč

13 380,00 Kč

Modelový příklad celkových nákladů na výměnu kotle bez komin ických prací*

Nabídková cena celkem vč. DPH

Zákaznická výhoda

Celková investice při uzavření zákaznické výhody s dotací 10 000 Kč

58 691,31 Kč**

10 000,00 Kč

48 691,31 Kč

Materiál 3 914,72 Kč



3.8. Účastník, který bude v Soutěži vylosován, bude Pořadatelem o výhře informován e-mailem uvedeným 
na zákaznickém portále Pořadatele v účtu Účastníka. Pokud se nepodaří Účastníka e-mailem 
kontaktovat (tzn. e-mail nebude platný nebo aktivní), ztrácí Účastník nárok na výhru. 

3.9. Dárkový poukaz je nutné uplatnit do doby platnosti na poukazu uvedené, ostatní výhry do 1 měsíce od 
kontaktování Pořadatelem, pokud se Výherce s Pořadatelem nedohodnou jinak, jinak nárok na výhru 
zaniká. 

4. Ostatní podmínky Soutěže

4.1. Pořadatel si vyhrazuje právo závazně vykládat tato pravidla Soutěže a jako jediný s konečnou platností 
rozhodovat případné sporné situace vzniklé v této Soutěži. 

4.2. Soutěž je pořádána v souladu s § 2881 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 
Právní vztahy mezi Účastníky a Pořadatelem se řídí právním řádem České republiky. 

4.3. Pořadatel neodpovídá za vady výhry. Výhra v Soutěži není soudně vymahatelná. 
4.4. Účastník projevuje svou účastí v soutěži (potvrzením na portále Pořadatele) svůj výslovný souhlas se 

zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, kontaktní 
adresa a údaje o platbách za účelem vedení této Soutěže zahrnující zejména, nikoli však výlučně, 
identifikaci Účastníků, organizaci a vyhodnocení Soutěže, komunikaci s výherci slosování a předání 
výher výhercům.  Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků v souladu s příslušnými právními 
předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

4.5. Účastník svým přihlášením do Soutěže výslovně potvrzuje, že se seznámil s pravidly Soutěže a souhlasí 
s nimi a že souhlasí se zpracováním osobních údajů. 

4.6. Účastník, který má s Pořadatelem uzavřenu smlouvu jako právnická osoba či fyzický podnikající osoba, 
bere na vědomí, že je povinen výhru posoudit z pohledu daně z příjmů a zohlednit ji případně ve svém 
přiznání k dani z příjmů. 

V Praze dne 1.4.2021 


