VELKÁ NOVOROČNÍ SOUTĚŽ S FREE for YOU s.r.o. a cestovní kanceláří CK ETI –
ZAŽIJTE NOVÝ ROK V TEPLE U MOŘE
1. místo zájezd na týden pro dvě osoby do Egypta do *****Hotelu Grand Hotel Sharm El
Sheikh - All inclusive.
2. místo zájezd na týden pro jednu osobu do Egypta do *****Hotelu The Palace Port Ghalib
- All inclusive.
3. Místo voucher na 4 000 Kč na jakýkoliv zájezd od společnosti CK ETI (www.cketi.cz)

Jak můžete vyhrát?
Pravidla a podmínky soutěže:
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba tak i právnická osoba, která je svéprávná a je odběratelem
elektřiny či zemního plynu. Účastníci soutěže musí být starší 18ti let. Výherce musí tento věk, před
převzetím ceny prokázat platným občanským průkazem. Pro zařazení do slosování je důležité přepsat
dodávku energií ke společnosti FREE for YOU.
Podmínkou je mít podepsanou Smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny nebo Smlouvu o
sdružených službách dodávek zemního plynu se společností FREE for YOU s.r.o.
Do slosování o ceny budou vybráni pouze Ti účastníci, kteří zadají své správné kontaktní údaje, jméno,
příjmení, telefonní číslo a mailovou adresu.
Soutěž bude trvat od 7.1.2019 do 31.1.2019. Losování výherců bude probíhat 4.2.2019 v 14:00 v sídle
společnosti FREE for YOU na adrese Korunní 2569/108g, Praha 10, 101 00.
Důležité je samozřejmě splnit následující pravidla soutěže:
1. Založit si na stránkách www.freeforyou.cz účet, do kolonky kdo Vás doporučil napište SOUTEZ.
2. Po založení účtu je potřeba poslat podklady pro převod energií, tedy jakékoliv starší vyúčtování,
nebo Smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny či zemního plynu.
3. Dokumenty posílejte na mail info@freeforyou.cz do předmětu mailu napište SOUTĚŽ.
4. Na základě Vámi poslaných dokumentů, Vám připravíme smlouvy na dodávku energií.
5. Po doručení Vámi podepsaných smluv, bude Vaše smlouva zařazena do slosování.
6. Losování výherců bude probíhat dne 4.2.2019 v 14:00 poté bude probíhat kontaktování výherců.
Losování výherců bude provádět jednatel Lukáš Zach.
7. Výherce si cenu osobně převezme v kanceláři FREE for YOU od vedení společnosti FREE for YOU
spolu se zástupcem cestovní kanceláře CK ETI.
8. Pro více informací nás kontaktujete na naší info-lince 737 814 444, 212 248 069 nebo e-mailu
info@freeforyou.cz.

NENECHTE SI UJÍT PŘÍLEŽITOST
www.freeforyou.cz
www.cketi.cz

