ACT ADIŢIONAL NR.1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
“E.ON Life Vara 2022” ORGANIZATE DE CĂTRE E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A
Organizatorul Campaniei “E.ON Life Vara 2022” (în continuare, „Campania”) este organizată de către
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 (i) numai pentru perioada 21 iunie- 4 iulie 2022 și (ii) exclusiv pentru contractările
E.ON Life începute pe eon.ro, se modifică valoarea reducerii comerciale după cum urmează:
1. Art. 4 alin (3) litera a) va avea în condițiile menționate mai sus următorul cuprins:
“Campania constă în oferirea unei reduceri comerciale după cum urmează:
a. în cazul achiziționării unui produs E.ON Life - o reducere comercială în valoare de 200 lei
TVA inclus, acordată clientului nou numai în perioada 21 iunie- 4 iulie 2022 și exclusiv pentru
contractările E.ON Life începute pe eon.ro şi oferită de Organizator în prima factură emisă după data
punerii în funcţiune a echipamentelor care formează obiectul contractului E.ON Life încheiat între
Organizator şi clientul nou.”
2. Art. 5 alin (1) litera a) va avea în condițiile menționate mai sus următorul cuprins:
„5. PROCEDURA DE PARTICIPARE Și MECANISMUL CAMPANIEI
(1) La achiziţia unui pachet E.ON Life, indiferent de perioada contractuală aleasă de client ori de
pachetul de servicii (Optim, Avantaj sau Complet) pentru care a optat, la alegerea uneia dintre centrale
termice menționate mai jos, clientul primeşte pe prima factură emisă după punerea în funcțiune a
echipamentelor, reducerea comercială mai sus menționată în valoare de 200 lei TVA inclus, din
valoarea primei tranșe lunare de plată din contractul E.ON Life încheiat.
a. în cazul achiziționării unui produs E.ON Life - modelele de centrale termice pentru care se aplică
reducerea comercială în Campanie sunt:
VUW236/7-2(H-INTII) ECOTEC PURE, SAUNIER D SEMIA CONDENS 25-A, SAUNIER D THELIA
CONDENS 25-A si PROTHERM LYNX COND 25-A (H-RO), în stoc limitat.”
Celelalte prevederi ale Regulamentului, care nu sunt contrare prezentului Act Adițional, rămân
neschimbate şi îşi produc efectele. Astfel, pentru contractările E.ON Life ce se realizează altfel
decât online pe eon.ro, reducerea comercială rămâne de 150 lei. Prezentul Act adițional nu
aduce nicio atingere prevederilor privind contracterea E.ON Life Plus în Campania “E.ON Life
Vara 2022”.
CLAUDIA GRIECH GRIECH
CLAUDIA
Director General
ANDREI ȘTEFĂNESCU
Director General Adjunct

STEFANESCU
ANDREI

Digitally signed by
STEFANESCU ANDREI
Date: 2022.06.17 09:28:47
+03'00'

Digitally signed by
GRIECH CLAUDIA
Date: 2022.06.17
09:29:17 +03'00'

