ACT ADIŢIONAL NR. 2 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
“Vara E.ON Life + E.ON Cool 2021” ORGANIZATE DE CĂTRE E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A
Organizatorul Campaniei “Vara E.ON Life + E.ON Cool 2021” (în continuare, „Campania”), E.ON
Energie România S.A., o societate pe acțiuni organizată și funcționând în conformitate cu legislația
din România, având sediul social situat în Tîrgu Mureș, Bd. Pandurilor, nr.42, etaj 2, jud. Mureș,
România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/1194/2007, cod unic de înregistrare (CUI)
22043010 și Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC J26/1194/2007, având un capital
social subscris și vărsat de 323.028.810 lei și cont bancar nr. RO46BRDE270SV17002602700,
deschis la banca BRD, reprezentată legal prin dna Claudia Griech, în calitate de Director General, şi
dl. Andrei Ștefănescu, în calitate de Director General Adjunct, (în continuare, „Organizatorul”),
în condițiile Regulamentului oficial al Campaniei, a decis modificarea Regulamentului, în
sensul că numai pentru perioada 27-28 iulie 2021 se modifică beneficiile Campaniei,
adăugându-se posibilitatea amânării la plată în următoarele condiții:
1. În cazul contractelor E.ON Life Optim, E.ON Life Avantaj, E.ON Life Complet cu centralele termice
Vaillant ecoTEC PRO 23 kW, Vaillant ecoTec PURE 23 kW, BOSCH 2300 W,
Oricare contracte dintre cele anterior menționate împreună cu oricare dintre contractele:
E.ON Cool Smart pentru aparatul de aer condiționat Gree Bora - 9k/12k/18k BTU sau E.ON Cool
Style pentru aparatul de aer condiționat BOSCH Climate 5000i – 9k/12k BTU
(a) încheiate exclusiv în perioada_27-28 iulie 2021
(b) încheiate:
(i) în magazinele E.ON Energie România S.A.;
(ii) prin contractare la distanţă însemnând apel telefonic al clientului către Call Center E.ON la numărul
0800 800 900/0800 800 366 / 0800 800 811 sau apel din Call Center către client;
(iii) prin contractare realizată de către un reprezentant E.ON în afara spaţiilor comerciale ale
Organizatorului,
Organizatorul acordă pe lângă beneficiile Campaniei stabilite după cum urmează:
a. pentru achiziția Produsului E.ON Life cu centrala termică Vaillant ecoTEC PRO 23 kW împreună
cu oricare dintre aparatele de aer condiționat din E.ON Cool Gree Bora - 9k/12k/18k BTU sau BOSCH
Climate 5000i - 9k/12k BTU, Clientul va beneficia de o reducere comercială de 300 lei pentru E.ON
Life + (plus) 200 lei pentru E.ON Cool;
b. pentru achiziția Produsului E.ON Life cu centrala termică Vaillant ecoTec PURE 23 kW împreună
cu oricare dintre aparatele de aer condiționat din E.ON Cool Gree Bora - 9k/12k/18k BTU sau BOSCH
Climate 5000i – 9k/12k BTU, Clientul va beneficia de o reducere comercială de 200 lei pentru E.ON
Life + (plus) 200 lei pentru E.ON Cool;
c. pentru achiziția Produsului E.ON Life cu centrala termică BOSCH 2300 W împreună cu oricare
dintre aparatele de aer condiționat din E.ON Cool Gree Bora - 9k/12k/18k BTU sau BOSCH Climate
5000i - 9k/12k BTU, Clientul va beneficia de o reducere comercială de de 300 lei pentru E.ON Life +
(plus) 200 lei pentru E.ON Cool.
și beneficiul celor 3 (trei) luni de amânare la plată.
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2. După instalarea și punerea a funcțiune a echipamentelor din contractele Campaniei E.ON Life și
E.ON Cool, Clientul va beneficia de amânarea la plată timp de trei luni. Având în vedere că reducerile
comerciale acordate în prezenta Campanie, precum și beneficiul amânării la plată au în vedere
achiziționarea E.ON Life și E.ON Cool împreună, în măsura în care:
(i) nu se mai instalează echipamentul de aer condiționat din E.ON Cool, dar se instalează centrala
termică, reducerea comercială va fi ajustată conform art. 5 alin.(6) pct (ii) din Regulament și Clientul
va beneficia de amânarea la plată doar pentru produsele E.ON Life achiziționate cu centrale termice
Vaillant ecoTEC PRO 23 kW ori BOSCH 2300 W.
(ii) nu se mai instalează centrala termică din E.ON Life, dar se instalează echipamentul de aer
condiționat din E.ON Cool, reducerea comercială va fi ajustată conform art. 5 alin.(6) pct (ii) și Clientul
va beneficia de amânarea la plată pentru produsele E.ON Cool Gree Bora - 9k/12k/18k BTU sau
BOSCH Climate 5000i - 9k/12k BTU.
3. Clientul rămâne obligat faţă de E.ON Energie România SA să plătească facturile emise după
expirarea duratei de valabilitate a contractelor E.ON Life și E.ON Cool încheiate în Campanie.
4. E.ON Energie România va presta (prin intermediul subcontractorului său) serviciile ce fac obiectul
contractulelor E.ON Life și E.ON Cool de la începutul perioadei de valabilitate a respectivelor
contracte şi până la data de sfârşit a duratei contractuale menţionate expres în contracte. Facturarea
contravalorii echipamentelor, serviciilor şi abonamentelor ce fac obiectul contractelor E.ON Life și
E.ON Cool va începe la 3 (trei) luni de la punerea în funcţiune a echipamentelor şi se va continua şi
după 3 (trei) luni de la sfârşitul perioadei contractuale.
5. Clientul care nu dorește amânarea la plată poate opta pentru încheierea contractelor E.ON Life și
E.ON Cool aferente Campaniei fără beneficiul celor 3 luni de amânare la plată.
6. În contextul în care facturarea echipamentelor şi serviciilor începe la 3 (trei) luni după punerea în
funcţiune a echipamentelor și ultimele facturi se vor emite după încetarea contractelor, Organizatorul
pune în vedere Clienților Participanți la Campanie că sunt obligați să plătească sumele facturate în
baza contractelor E.ON Life și E.ON Cool încheiate în Campanie, chiar dacă aceste sume sunt
cuprinse în facturi emise după încetarea respectivelor contracte.
Celelalte prevederi ale Regulamentului care nu sunt contrare prezentului Act Adițional rămân
neschimbate şi îşi produc efectele.
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