
 
 
 

 
 
Podmienky kampane  
Prejdi s elektrinou k  VSE a získaj 30 € 
(ďalej len „Podmienky“)  
 
Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 
767, zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 1628/V (ďalej aj 
„VSE“) na základe § 850 Občianskeho zákonníka adresuje každej osobe, ktorá splní nižšie uvedené 
podmienky tento verejný prísľub na získanie odmeny 30 €, a to za nasledovných podmienok (alebo aj 
Podmienky verejného prísľubu). 

 
Podmienky 

1. Vznik nároku na odmenu  
1.1. VSE sa zaväzuje vyplatiť odmenu (tak ako je definovaná v článku 2 nižšie) každému , kto 

splní nasledujúce podmienky:  
 v období od 1. 9. 2019 do 15. 11. 2019  uzatvorí Zmluvu o združenej dodávke 

elektriny pre odberateľov kategórie domácnosti (ďalej aj „Zmluva“) so spoločnosťou 
VSE, s produktom ELEKTRINA DOMA platným od 1.1.2019 a predpokladaný ročný 
odber bude vyšší ako 3500 kWh;  

 Vyplnenú a riadne podpísanú Zmluvu doručí na korešpondenčnú adresu  VSE: Mlynská 
31, 042 91 Košice, najneskôr do 15. 11. 2019; 

 neodstúpi od Zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote; 
 VSE začne dodávku elektriny do odberného/-ých miesta/miest v súlade 

s uzatvorenou Zmluvou najneskôr k 1. 3. 2020. 
1.2. Ak účastník nesplní čo i len jednu podmienku, nárok na odmenu mu nevznikne. 

Predpokladaná ročná spotreba na určenie výšky odmeny podľa čl. 2 sa určí z poslednej 
vyúčtovacej faktúry za dodávku elektriny 

1.3. Na odstránenie akýchkoľvek pochybností: 
 odmena bude vyplatená v prípade, ak budú splnené všetky podmienky podľa bodu 1.1.; 
 odberateľovi môže byť vyplatená iba jedna odmena; t.z. jeden odberateľ jedna odmena; 
 každá osoba môže uzatvoriť s VSE len jednu Zmluvu pre dané odberné miesto; 
 nie je možné uzatvoriť Zmluvu pre: 

- nové odberné miesta, kde v minulosti neprebiehala dodávka elektriny, 
- odberné miesta, kde bola obnovená distribúcia elektriny po predchádzajúcej 

demontáži meradla z dôvodu neplatenia, 
- na odberné miesto, kde už VSE v čase trvania Podmienok elektrinu dodáva. 

 
2. Odmena 

2.1. VSE vyplatí odmenu v sume 30,- EUR každému odberateľovi, ktorý splní podmienky podľa 
článku 1. 

2.2. Prijímateľ odmeny je povinný si vysporiadať daňové povinnosti vyplývajúce z ustanovení 
platnej daňovej legislatívy SR. 



2.3. Odmena bude poukázaná do 30 dní po splnení všetkých podmienok poštovou poukážkou na 
korešpondenčnú adresu odberateľa, uvedenú v Zmluve. 

2.4. V prípade akéhokoľvek podvodu alebo zneužitia Podmienok má VSE právo nevyplatiť 
odmenu, podať oznámenie na príslušný úrad činný v trestnom alebo priestupkovom konaní.  

2.5. Odmeny vyplatené na základe týchto Podmienok nie je možné kombinovať s inými benefitmi 
vyplývajúcimi z iných programov, súťaží, alebo iných akcií vyhlásených VSE.  

 
3. Obdobie platnosti podmienok, zmena podmienok a  odvolanie podmienok 

3.1. Obdobie platnosti Podmienok verejného prísľubu je od 1. 9. 2019 do 1. 4. 2020. 
3.2. VSE má právo pred uplynutím obdobia platnosti Podmienok meniť podmienky, ako aj 

obdobie platnosti Podmienok; toto právo môže VSE uplatniť kedykoľvek pred uplynutím 
obdobia platnosti Podmienok a vždy rovnakým spôsobom, ako uverejnila samotné 
Podmienky. Zmeny Podmienok sa stávajú účinnými 15. dňom od ich zverejnenia. 

3.3. Pred uplynutím obdobia platnosti Podmienok môže VSE odvolať Podmienky len zo 
závažných dôvodov, najmä, nie však len v prípade, ak okolnosti, z ktorých VSE zrejme 
vychádzala pri Podmienkach, sa do tej miery zmenili, že od VSE nemožno rozumne 
požadovať, aby poskytla odmenu. 

3.4. Odvolanie Podmienok pred uplynutím obdobia platnosti Podmienok je VSE povinná oznámiť 
rovnakým spôsobom, ako ich uverejnila. 

3.5. Ak VSE uplatní právo na odvolanie Podmienok podľa článku 3.3. a 3.4., žiadnemu z bývalých 
odberateľov nevznikne voči VSE (i) nárok na odmenu, (ii) nárok na náhradu škody ani (iii) 
žiadny iný nárok akejkoľvek povahy.  

 
 

4. Záverečné ustanovenia  
4.1. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok stanú neplatnými, neúčinnými alebo 

spornými v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, použije sa taký 
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je im svojou povahou a účelom najbližší. 

4.2. Ak sa tieto Podmienky odvolávajú na všeobecne záväzné právne predpisy, rozumejú sa nimi 
právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike. 

4.3. Tieto Podmienky verejného prísľubu nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 1. 9. 2019. 
 
 
V Košiciach dňa 1. 9. 2019 
 
 

 
 

 
 
 
 
...............................................................    ............................................................... 
Východoslovenská energetika a.s.     Východoslovenská energetika a.s.  

Mgr. Miroslav Kulla       Ing. Marián Suchý 
člen predstavenstva      člen predstavenstva 

  
    
 
 
 
 



  
 


