Informace o soutěži a k výhrám v soutěži
se zákaznickým portálem „MOJE PPAS“

Pořadatel Soutěže
Pořadatelem Soutěže je obchodní společnost Pražská plynárenská, a. s., se sídlem
Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ 601 93 492, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 (dále jen „Pořadatel“).
Účastník soutěže
Účastníkem Soutěže může být každý zákazník Pořadatele, který splňuje podmínky Soutěže a zapojí se
do Soutěže v době jejího konání, tj. v termínu od 1.4.2021 do 31.12.2021, splní její podmínky a tyto
podmínky bude splňovat po celou dobu trvání Soutěže (dále jen „Účastník“).
Podmínky soutěže
- zákazník je registrován na zákaznickém portále Pořadatele,
- má zažádáno u všech svých odběrných míst vedených u Pořadatele o zasílání elektronické faktury,
- má zažádáno u všech svých odběrných míst vedených u Pořadatele o zasílání přeplatku na účet;
číslo účtu a kód banky má uvedený v zákaznickém portále
Výhry v soutěži
- dárková karta v celkové hodnotě 10 000 Kč (2x 5 000 Kč) bude zákazníkovi zaslána na e-mail
uvedený v zákaznickém portále a bude ji moci uplatnit při nákupu ve všech prodejnách společnosti
DATART nebo na e-shopu (jak uplatnit kartu najde na odkazu
https://www.datart.cz/sluzby/darkove_karty.html/)
- pro výhru možnost vyzkoušet si novou službu ServisKotle za zvýhodněnou cenu 1 Kč na 1 rok
(více o této službě na www.ppas.cz/servisni-balicky) bude zákazník kontaktován Pořadatelem
soutěže, za účelem zjištění zájmu o službu kontroly kotle, místa kontroly a značky kotle. V případě
zájmu o využití výhry bude zájemci zaslána faktura na částku 1 Kč. Po jejím zaplacení bude
kontaktován dodavatelem služby a dohodnut termín kontroly kotle.
- pro výhru vyzkoušení si zdarma jedno z nabízených monitorovacích senzorů TESLA partnera
soutěže bude výherci o jeho výhře zaslán informační e-mail spolu s kontaktem na partnera soutěže,
s kterým si bude moci dohodnout, o jaký typ z nabízených senzorů má zájem a na jakou adresu ho
bude chtít doručit. Zástupce společnosti TESLA zajistí dodání po dohodě se zákazníkem osobně
nebo prostřednictvím „Zásilkovna“:
- Nabízená čidla:
o Týdenní monitorování objemové aktivity Radonu sondou – objekt a místo si výherce určí
v rámci míst pokrytých signálem nebo
o Roční monitorování teploty - objekt a místo si výherce určí v rámci míst pokrytých signálem
nebo
o Roční monitorování přítomnosti kouře - objekt a místo si výherce určí v rámci míst pokrytých
signálem.
Dárkovou kartu je nutné uplatnit do doby její platnosti na ní uvedené, ostatní výhry do 1 měsíce od
kontaktování Pořadatelem, pokud se Výherce s Pořadatelem nedohodnou jinak, jinak nárok na výhru
zaniká.
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