
PODMÍNKY PROMOAKCE „Montáž a doprava FVE u innogy 
zdarma“ 
 
vydané společností innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 25115171, DIČ: 
CZ25115171, zápis v obchodním rejstříku: MěS v Praze, sp. zn. C 50971 (dále jen „innogy”) 
Montáž a doprava FVE u innogy zdarma je mimořádnou marketingovou promoakcí innogy. 
 

Popis promoakce „Montáž a doprava FVE u innogy zdarma“ 
 
Akce probíhá v období od 1. 3. 2023 do 31. 5. 2023 (dále jen „rozhodné období“). 
Nárok na „Montáž a dopravu FVE u innogy zdarma“ vzniká po instalaci fotovoltaické třífázové hybridní elektrárny s 
bateriemi v souladu se Smlouvou o dílo na dodávku a montáž fotovoltaické elektrárny s baterií (dále též „Smlouva“) 
uzavřenou mezi innogy a Zákazníkem. v rozhodném období. Ve vyúčtování ceny fotovoltaické elektrárny dle Smlouvy 
budou po splnění níže uvedených podmínek zohledněny následující slevy: 
- Zákazník získá výkonnější střídač za cenu standardního, tzn. má-li Zákazník objednán střídač Goodwe 5K-ET bude 
nahrazen střídačem Goodwe 8K-ET, přičemž rozdíl v jejich ceně činí 9 156 Kč včetně DPH, resp. střídač Goodwe 8K-ET 
bude nahrazen Goodwe 10K-ET, přičemž rozdíl v jejich ceně činí 9 156 Kč včetně DPH. Rozdíly v cenách střídačů 
představují poskytnutou slevu. 

- Poskytnutá prodloužená záruka na kterýkoli střídač z pěti na osm let v hodnotě 30 005 Kč bude poskytnuta zdarma. 

- Zákazníkovi bude přiznána sleva 100 % z fakturované ceny montážních prací a 100% sleva na dopravu veškerého 
instalačního materiálu na místo instalace. 

 
1. Podmínky přiznání nároku.  

 
  Základní pojmy 
 
1.1 Zákazníkem se pro účely přiznání nároku na „Montáž a dopravu FVE u innogy zdarma“ rozumí nový Zákazník 

(může se jednat o zákazníka, který již má fotovoltaickou elektrárnu instalovanou, ale místo nové instalace se 
nachází na jiné nemovitosti), který na základě nabídky innogy učiněné v rozhodném období uzavřel s innogy v 
rozhodném období platnou a účinnou Smlouvu o dílo na dodávku a montáž fotovoltaické elektrárny s baterií.  
 

„Montáž a doprava FVE u innogy zdarma“  

1.2 Nárok na „Montáž a dopravu FVE u innogy zdarma“ může být přiznán pouze Zákazníkovi, který současně splňuje 
následující podmínky: 

 a) jedná se o kompletní instalaci fotovoltaické elektrárny, čímž se zejména rozumí dodávka a montáž nosné 
konstrukce, fotovoltaických panelů, střídače, bateriových modulů, kabelových tras, fotovoltaického rozvaděče; 

 b) vždy se musí jednat o hybridní třífázovou fotovoltaickou elektrárnu včetně bateriového systému; 

 c) výše slevy je závislá na skutečně provedené montážní práci; 

 d) sleva se nevztahuje na vícepráce nesouvisející přímo s výstavbou FVE. 
 

1.3 Tuto promoakci nelze kombinovat s jinými promoakcemi ani individuálními slevami poskytovanými innogy. 

1.4 Tato promoakce je určena vždy pro prvních 30 uzavřených Smluv v daném měsíci splňující podmínky této 
promoakce. 

 
 

2. Závěrečné ustanovení 
innogy si vyhrazuje právo na prodloužení, odvolání či zrušení této marketingové promoakce kdykoli v průběhu jejího 

trvání, změnu podmínek přiznání nároku na „Montáž a dopravu FVE u innogy zdarma“, změnu obsahu a podmínek pro 

nově poskytnutý nárok na „Montáž a dopravu FVE u innogy zdarma“, a to formou oznámení na webu innogy. Vzhledem 

k charakteru této promoakce se nejedná o změnu smluvních podmínek ve smyslu energetického zákona, a tudíž taková 

změna nezakládá právo Zákazníka na odstoupení od uzavřené Smlouvy. 


