Podmínky Ekobalíčku
1.

a.

b.

2.

kterém byly v tomto měsíci splněny podmínky pro uplatnění
výhod Ekobalíčku, k celkovému počtu dní tohoto kalendářního
měsíce.

V rámci Ekobalíčku získá Zákazník během období, kdy splňuje
všechny níže uvedené podmínky, slevu ve výši 50 % z
následujících položek:
z položky „Měsíční poplatek za OPM“ uvedené v
platném ceníku dodávky elektřiny sjednaném ve
Smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny; a

9.

Ekobalíček nelze uplatnit u OPM, na který se uplatňuje produkt
Tarif Dobrý skutek.

z položky „Stálý měsíční plat“ uvedené v platném
ceníku dodávky zemního plynu sjednaném ve
Smlouvě o sdružených dodávkách plynu.

10.

Ekobalíček se uplatní pouze u Zákazníků, kteří začnou se
Souběžným odběrem na základě nových Smluv o sdružených
dodávkách elektřiny nebo Smluv o sdružených dodávkách
plynu, které Zákazník a Dodavatel uzavřou nejdříve ke dni 23.
11. 2020.

11.

Tyto Podmínky Ekobalíčku jsou účinné od
23. 11. 2020.

Ekobalíček je určený pro ty Zákazníky, kteří v určitém období
odebírají od Dodavatele zároveň elektřinu i plyn (dále jen
„Souběžný odběr“).

3.

Ekobalíček je určený pouze pro Zákazníky v postavení
spotřebitele a pro odběrná místa, ke kterým Zákazník uzavřel
Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny a Smlouvu o
sdružených dodávkách plynu v postavení spotřebitele.

4.

Ekobalíček je poskytován pro všechna odběrná a předávací
místa Zákazníka (dále jen „OPM“), která splňují podmínky
podle bodu 3., a to po celou dobu, kdy dochází k Souběžnému
odběru.

5.

Ekobalíček bude automaticky aktivován v den, kdy na základě
nové Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny nebo
Smlouvy o sdružených dodávkách plynu dojde k zahájení
Souběžného odběru. Pokud bude Ekobalíček aktivován v
průběhu kalendářního měsíce, bude sleva plynoucí z
Ekobalíčku poskytnuta na takovou částku položky uvedené v
bodu 1 na tento kalendářní měsíc, která se vypočte jako součin
částky dané položky uvedené v příslušném ceníku a částky
rovnající se rozdílu počtu dní, ve kterém byly v tomto měsíci
splněny podmínky pro uplatnění výhod Ekobalíčku, k
celkovému počtu dní tohoto kalendářního měsíce.

6.

Ekobalíček automaticky končí dnem, kdy Zákazník přestane
splňovat podmínku Souběžného odběru nebo když Dodavatel
jednostranně ukončí poskytování Ekobalíčku podle bodu 7. Od
toho dne bude Zákazníkovi účtována standardní platná cena
původně zlevněných položek u OPM Zákazníka.

7.

Dodavatel může jednostranně ukončit poskytování Ekobalíčku
Zákazníkovi, který je opakovaně v prodlení s hrazením svých
závazků vůči Dodavateli, a to i bez předchozího upozornění. O
jednostranném ukončení Ekobalíčku bude Zákazník ze strany
Dodavatele písemně informován. Opětovné poskytnutí výhod
Ekobalíčku za takové situace je pak čistě na rozhodnutí
Dodavatele.

8.

Pokud Zákazník přestane splňovat podmínku Souběžného
odběru v průběhu kalendářního měsíce nebo pokud Dodavatel
jednostranně ukončí poskytování Ekobalíčku podle bodu 7. v
průběhu kalendářního měsíce platí, že sleva plynoucí z
Ekobalíčku bude poskytnuta na takovou částku položky
uvedené v bodu 1 v tomto kalendářním měsíci, která se
vypočte jako součin částky dané položky uvedené v
příslušném ceníku a částky rovnající se rozdílu počtu dní, ve
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