
1. Pravidla marketingové akce 

Pořadatelem marketingové akce Voucher na energie (dále jen „akce“) je 
společnost Ušetřeno.cz s.r.o., IČO: 246 84 295, Lomnického 1742/2a, Nusle, 140 
00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, 
sp. zn. C 165891 (dále jen „pořadatel akce“). 

2. Termín konání akce 

Akce probíhá v období od 5. 5. 2020 do 31. 12. 2020 včetně (dále jen „období 
akce“) za předpokladu, že pořadatel akce vyvěsí tato pravidla na svých 
internetových stránkách www.usetreno.cz a www.slevomat.cz (dále jen „webový 
portál“). Dnem konání akce se rozumí každý kalendářní den v období trvání akce. 
Akce se řídí těmito pravidly a pokyny uvedenými na www.slevomat.cz (dále jen 
„pravidla“). Vyhodnocení akce proběhne na žádost účastníka, jak je definován 
dále, nejpozději však do 1 měsíce ode dne skončení akce. Pokud dojde ke splnění 
podmínek akce, jak jsou definovány dále, může pořadatel akce vyhodnotit akci i 
sám. 

3. Účastníci akce 

Akce se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na 
území České republiky, které splní všechny podmínky akce uvedené v těchto 
pravidlech (dále jen „účastník“). Z účasti na akci jsou vyloučeni zaměstnanci a 
dodavatelé pořadatele akce a společností Ušetřeno.cz Finanční služby, a.s., IČO: 
281 88 667, Lomnického 1742/2a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. 12666. 

4. Podmínky účasti v akci 

Účastník se zapojí do akce tím, že ve dni konání akce splní současně následující 
podmínky: 

a) účastník využije voucher na www.slevomat.cz v souladu s pokyny 
uvedenými na www.slevomat.cz, 

b) účastník využije srovnání na webovém portálu po přesměrování z k tomu 
určených hypertextových odkazů a při komunikaci s operátorem pořadatele akce 
sdělí heslo „Slevomat“, 

c) účastník uzavře smlouvu na dodávku elektřiny a/nebo plynu za pomoci 
pořadatele akce a v důsledku předchozích dvou kroků, 

d) účastník poskytne součinnost potřebnou k vyplacení výhody. 

5. Přiznání výhody 

Výhoda bude přiznána každému účastníku, který splní v době trvání akce 
podmínky akce, výslovně a prokazatelně o přiznání výhody požádá a neuvede 
výslovně, že se akce nechce účastnit. Každý účastník může obdržet výhodu za 
každou komoditu ve vztahu k jednomu odběrnému místu nejvýše jednou za 
celé období akce. Pořadatel si vyhrazuje právo výhodu změnit. 
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6. Předání výhody 

Výhoda se vyplácí pouze na bankovní účet sdělený účastníkem, nikdy ne 
v hotovosti. 

Pořadatel akce není odpovědný za případnou škodu způsobenou pozdním 
vyplacením výhody. 

Pořadatel akce neodpovídá za úhradu případných daní z účastníkem přijaté 
výhody. Pokud je potřeba výhodu zdanit, musí si toto účastník zařídit sám. 

7. Ochrana osobních údajů 

Pořadatel akce bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní 
číslo, e-mailová adresa a informace o žádosti a stavu smlouvy o dodávkách plynu 
a/nebo elektřiny za účelem vyhodnocení splnění podmínek akce. Pořadatel akce 
bude nad výše zmíněné osobní údaje zpracovávat rovněž údaje předané 
účastníkem v souvislosti s vyplacením výhody. 

Pořadatel akce bude dále uchovávat výše uvedené osobní údaje účastníků po dobu 
10 let od vyhodnocení splnění podmínek akce. 

Pokud bude mít účastník podezření na porušení svých práv, může se obrátit na 
dozorový orgán, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 
Praha 7. 

8. Závěrečná ustanovení 

Účastník nemůže nárokovat jinou výhodu, než která mu bude předána. 

Pořadatel akce neručí za chyby či poruchy na straně poskytovatelů internetových 
služeb. 

Pořadatel alce může termín konání akce prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel 
akce si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla, či akci úplně zrušit bez udání 
důvodů. Taková skutečnost bude uvedena na webovém portálu. 

S veškerými informacemi a dotazy se mohou účastníci akce obracet na pořadatele 
akce prostřednictvím emailové adresy info@usetreno.cz. 

V Praze 5. 5. 2020 

Ušetřeno.cz s.r.o. 
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