Obchodné podmienky predajného kanálu „Získajte odmenu od SPP“
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Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú podmienky vykonávania
sprostredkovateľskej činnosti sprostredkovateľom pre záujemcu, ktorej cieľom je uzatvorenie
zmluvy o dodávke elektriny medzi odberateľom a záujemcom pričinením sprostredkovateľa,
za odmenu vo výške uvedenej v týchto OP
Sprostredkovateľom je akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala ako sprostredkovateľ
na internetovej stránke www.spp.sk.
Záujemcom je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava, IČO : 35 815 256, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2749/B, DIČ: SK2020259802.
Odberateľom elektriny sa na účely týchto OP rozumie odberateľ kategórie „domácnosť“,
ktorého ročná spotreba elektriny na jeho odbernom mieste presahuje hranicu 2 MWh (ďalej
aj iba ako „odberateľ“).
Sprostredkovateľskou činnosťou sa rozumie činnosť sprostredkovateľa, ktorá smeruje k
obstaraniu príležitosti pre záujemcu uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s odberateľom.
Identifikačné číslo sprostredkovateľa je jednoznačný identifikátor, ktorý je vygenerovaný
a zaslaný na email sprostredkovateľa po zaregistrovaní na webovej stránke SPP. Identifikačné
číslo sprostredkovateľ používa pri všetkých úkonoch spojených s predajom energií a pri
komunikácii s SPP.
II .

Podmienky sprostredkovania

2.1

Sprostredkovateľ sa vykonaním registrácie prostredníctvom vyplnenia registračného
formulára na internetovej stránke www.spp.sk zaväzuje vyvíjať pre záujemcu za odmenu
dohodnutú v týchto OP činnosť smerujúcu k uzatvoreniu zmluvy o dodávke elektriny
medzi záujemcom a odberateľom elektriny. Po registrácii má sprostredkovateľ vlastný účet,
kde má informáciu o získaných budúcich odberateľoch s nastaveným plynúcim 60 dňovým
limitom na objednanie energie budúceho odberateľa. Po uplynutí 60 dňovej lehoty
prichádza k automatickému zmazaniu pred registrácie.

2.2

Osobné údaje sprostredkovateľa zadané pri registrácii bude záujemca spracúvať len
v rozsahu nevyhnutnom na plnenie sprostredkovateľskej zmluvy, ktorá sa má za uzatvorenú
medzi stranami okamihom vykonania registrácie sprostredkovateľa. Záujemca nebude
spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa poverovať žiadne tretie osoby, ani nebude
poskytovať predmetné údaje žiadnym tretím osobám.
Po vykonaní registrácie bude sprostredkovateľovi na zadanú emailovú adresu zaslaný
potvrdzovaný email o úspešnej registrácii s informáciou o pridelenom identifikačnom čísle,
o kontaktoch, prostredníctvom ktorých sa bude môcť pri vykonávaní činnosti pre záujemcu
obracať na záujemcu a komunikovať so záujemcom a o podrobnostiach týkajúcich sa
spolupráce sprostredkovateľa a záujemcu.
Sprostredkovateľ je povinný oboznámiť sa so všetkými informáciami, ktoré mu v súvislosti s
vykonávaním sprostredkovateľskej činnosti poskytne záujemca, pričom sa zaväzuje v súlade
s poskytnutými informáciami pri výkone sprostredkovateľskej činnosti aj postupovať.
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Sprostredkovateľ pri svojej registrácii zadáva heslo a emailovú adresu, prostredníctvom
ktorých sa môže kedykoľvek prihlásiť do webaplikácie určenej na internetovej stránke
záujemcu pre sprostredkovateľov, prostredníctvom ktorej zaeviduje odberateľa elektriny so
záujmom o uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny. Sprostredkovateľ zaeviduje odberateľa
elektriny zadaním emailovej adresy odberateľa a EIC kódu odberného miesta, na ktoré má
odberateľ záujem uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny.
Sprostredkovateľ nie je oprávnený získavať od odberateľa žiadne iné údaje ako tie, ktoré sú
v zmysle predchádzajúceho bodu potrebné pre zaevidovanie odberateľa. Sprostredkovateľ
nie je oprávnený získavať osobné údaje odberateľa.
Po zaevidovaní odberateľa sprostredkovateľom bude odberateľovi doručená na zadanú
emailovú adresu notifikácia informujúca odberateľa o jeho zaevidovaní sprostredkovateľom
(ďalej aj ako „notifikačný email“) s podrobnými pokynmi na ďalší postup a s internetovým
odkazom na formulár „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy“, ktorého predvolenou súčasťou bude
identifikačné číslo sprostredkovateľa.
Po vyplnení a elektronickom odoslaní žiadosti o uzatvorenie zmluvy odberateľom bude
odberateľovi doručená zo strany záujemcu zmluva o dodávke elektriny v písomnej podobe,
pričom doručením podpísanej zmluvy o dodávke elektriny zo strany odberateľa do sídla
záujemcu sa iniciuje proces zmeny dodávateľa elektriny.
V prípade, ak odberateľ po jeho zaevidovaní sprostredkovateľom nevyplní a neodošle žiadosť
o uzatvorenie zmluvy do 50 dní od doručenia notifikačného emailu, sprostredkovateľ bude
o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom emailu. Sprostredkovateľ je oprávnený
vykonávať sprostredkovateľskú činnosť voči bližšie nelimitovanému počtu odberateľov,
pričom počet uzatvorených zmlúv o dodávke elektriny, ktoré sú výsledkom
sprostredkovateľskej činnosti jedného a toho istého sprostredkovateľa nie je obmedzený.
Rovnako nie je počet uzatvorených zmlúv obmedzený maximálnou výškou provízie na
jedného a toho istého sprostredkovateľa.
S predchádzajúcim súhlasom sprostredkovateľa budú sprostredkovateľovi za účelom
riadneho vykonávania sprostredkovateľskej činnosti zo strany záujemcu pre informáciu
zasielané nevyžiadané obchodné ponuky o akýchkoľvek produktoch alebo službách

záujemcu alebo tretích osôb, vrátane zasielania newslettera alebo iných reklamných
alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej
pošty, SMS správ alebo bude s takýmito ponukami kontaktovaný priamym
telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.
2.11
2.12

Sprostredkovateľ je povinný odberateľa pravdivo a v súlade s informáciami poskytnutými
záujemcom informovať o produktoch a službách záujemcu.
Záujemca nezodpovedá za škodu spôsobenú sprostredkovateľom porušením ustanovení
týchto OP pri výkone sprostredkovateľskej činnosti.
III.

3.1

Provízia sprostredkovateľa

Sprostredkovateľovi vzniká nárok na dohodnutú odmenu kumulatívnym splnením
nasledovných podmienok:
a. nadobudnutie účinnosti zmluvy o dodávke elektriny, ktorú riadne podpísanú doručil do
sídla záujemcu odberateľ elektriny zaevidovaný sprostredkovateľom, ak uzavretie
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3.2
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zmluvy o dodávke elektriny bolo výsledkom sprostredkovateľskej činnosti
sprostredkovateľa v zmysle týchto OP a zároveň
b. začiatok realizácie dodávky elektriny odberateľovi na základe zmluvy o dodávke
elektriny, ktorú riadne podpísanú doručil do sídla záujemcu odberateľ elektriny
zaevidovaný sprostredkovateľom. Pre vylúčenie pochybností je sprostredkovateľ týmto
oboznámený, že dodávka elektriny bude realizovaná na základe tej zmluvy o dodávke
elektriny s konkrétnym odberateľom, ktorá bude záujemcovi predložená ako prvá
v poradí. Záujemca z tohto dôvodu odporúča sprostredkovateľovi overiť si u odberateľa,
či neuzavrel na totožné odberné miesto inú zmluvu o dodávke elektriny.
Zmluva o dodávke elektriny s odberateľom elektriny nadobudne účinnosť dňom začatia
dodávky do jeho odberného miesta.
Záujemca vyplatí odmenu za vykonanie sprostredkovateľskej činnosti vo výške 20 € za každú
uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny, ktorá nadobudla účinnosť v zmysle predchádzajúcich
bodov tohto článku, prevodom na číslo účtu sprostredkovateľa uvedeného pri registrácii, a
to v lehote 15 dní od vzniku nároku sprostredkovateľa na vyplatenie odmeny v zmysle bodu
3.1.
Sprostredkovateľovi nepatrí náhrada nákladov, ktoré v súvislosti so svojou
sprostredkovateľskou činnosťou vynaložil.
Záujemca si vyhradzuje právo nevyplatiť províziu sprostredkovateľovi v prípade opakovaného
predloženia nesprávne vyplnenej zmluvy o dodávke elektriny.
Pre získanie informácií týkajúcich sa vyplatenia provízie v zmysle tohto článku má
sprostredkovateľ možnosť obrátiť sa na záujemcu prostredníctvom emailu na adrese
provizia@spp.sk.
IV.

4.1
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Záverečné ustanovenia

Tieto OP upravujú vzťah záujemcu a sprostredkovateľa od okamihu registrácie
sprostredkovateľa do okamihu zrušenia registrácie sprostredkovateľa alebo do okamihu
ukončenia produktu „získaj 20 € za zmluvu o dodávke elektriny“.
Sprostredkovateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju registráciu.
Záujemca je oprávnený zrušiť registráciu sprostredkovateľa len v prípade, ak
sprostredkovateľ poruší pri výkone sprostredkovateľskej činnosti povinnosti, ktoré mu
stanovujú tieto OP.
Záujemca si vyhradzuje právo zmeny, doplnenia alebo zrušenia týchto OP. Zmenu OP zverejní
záujemca prostredníctvom www.spp.sk. Zverejnením nových OP strácajú platnosť a účinnosť
predchádzajúce OP.
Záujemca má právo zmeniť tieto OP, a to pri dodržaní povinností v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov. Platnosť týchto OP zaniká účinnosťou nových OP vydaných
záujemcom podľa predošlej vety, ktoré nahradia tieto OP. Záujemca upovedomí
sprostredkovateľa o nových, resp. zmenených OP pred ich účinnosťou, a to ich zverejnením
na www.spp.sk.

