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Dobrý partner dává
více než energii...

www.eon.cz/benefit

E.ON odměňuje všechny,
kdo šetří elektřinou

Vyměňujte body
za zajímavé odměny

E.ON skutečně podporuje své zákazníky v úsporách
energií. Jak? Jedním ze způsobů je nabídka Benefit.
Zákazníci, kteří meziročně sníží svou spotřebu
elektřiny, nejen že ušetří v konečném vyúčtování,
ale navíc si v rámci pravidel nabídky Benefit mohou
vybrat některou z odměn.

Náš tip:

Produktovou nabídku Benefit je možné sjednat
k produktům na dodávku elektřiny, jednoduše
on-line na www.eon.cz/benefit.
Více informací na E.ON Zákaznické lince 840 111 333.
A jak celý program funguje? Porovnáme vaše dvě
po sobě jdoucí roční vyúčtování a za každou kWh, kterou
se vám podařilo ušetřit získáte 1 Benefit bod. Body
se načítají na váš účet a po nasbírání dostatečného
počtu bodů je můžete vyměnit za konkrétní odměny.
Daný počet bodů bude odečten z vašeho účtu.

Sjednejte si produktovou nabídku Benefit
a získejte 5 000 bodů na vaši TESCO Clubcard*
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Úsporné žárovky a solární pohon
Úsporná zářivka
11 W/41/E27
202 Benefit bodů

Solární nabíječka
mobilních telefonů
1 154 Benefit bodů

Body na vaši TESCO Clubcard
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2 000 Clubcard bodů
100 Benefit bodů

10 000 Clubcard bodů
500 Benefit bodů

Poukázky do prodejen TESCO
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TESCO poukázka v hodnotě 100 Kč
100 Benefit bodů
TESCO poukázka v hodnotě 500 Kč
500 Benefit bodů

* Akce 5 000 TESCO Clubcard bodů při zřízení produktové nabídky Benefit platí
od 3. 10. 2012 do 31. 12. 2012. Pro načtení bodů na vaši Clubcard je nutné,
aby byla vaše karta registrovaná u společnosti E.ON. Tesco Clubcard můžete
zaregistrovat na www.eon.cz/clubcard.

Kompletní nabídku odměn a úplné znění
pravidel naleznete na www.eon.cz/benefit

