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SKUPINA ČEZ

Společnost ČEZ Prodej, a. s., IČO 272 32 433, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22581, prohlašuje, že svým 
zákazníkům, se kterými má uzavřeny smluvní vztahy o dodávkách elektřiny a/nebo plynu na základě účinných 
smluv o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu a kteří mají zároveň sjednán úvěrový smluvní vztah  
se společností ESSOX s.r.o., IČO 267 64 652, se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 52, PSČ 37001,  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12814, 
na užití produktu kreditní karta „ČEZ KARTA“, poskytne bonus ve výši odpovídající 2 % z obratu všech POS 
transakcí (transakce u obchodníka) a internetových transakcí, jimiž došlo k platbě ceny za zboží nebo službu, 
provedených ČEZ KARTOU. Tento bonus bude zahrnut do ročního vyúčtování dodávek elektřiny či plynu 
společností ČEZ Prodej, s.r.o., zákazníkovi, přičemž tento bonus je limitován výší 6 000 Kč za 12 kalendářních 
měsíců, kdy prvním měsícem je měsíc, ve kterém došlo k aktivaci první kreditní karty, a následující období  
kopírují výroční datum aktivace této ČEZ KARTY.

Společnost ČEZ Prodej, a. s., je oprávněna tento příslib kdykoliv jednostranně upravit či zrušit, stejně tak  
uvedený bonus zákazníkovi neposkytnout v případě, že by tento byl získán v rozporu s účelem tohoto bonusu  
nebo byl získán jednáním zákazníka, které je v rozporu s dobrými mravy. O takovéto skutečnosti společnost 
ČEZ Prodej, a. s., zákazníka informuje.

Podrobnější informace o možnosti získání a uplatnění bonusu stanovují „Pravidla užití bonusu k ČEZ KARTĚ“ 
společnosti ČEZ Prodej, a. s., (dále jen „Pravidla“).
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