
MARKETINGOVÝ SOUHLAS – TELEFON/SMS 

Děkujeme Vám za důvěru a rozhodnutí využívat produkty a služby společnosti Alpiq. 

Abychom Vám mohli i do budoucna nabízet zajímavé produkty a služby, potřebujeme od Vás udělení tohoto 
marketingového souhlasu.  

Samozřejmě v souladu s účinnými právními předpisy, zejména zákonem o elektronických komunikacích či zákonem o 
některých službách informační společnosti, v účinném znění.  

Zaškrtnutím příslušného políčka označeného jako „uděluji marketingový souhlas – telefon/SMS“ na webových stránkách 
www.alpiq-energy.cz poskytujete společnosti ALPIQ ENERGY SE, se sídlem na adrese Jungmannova 26/15, 110 00 Praha 1, 
Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. H 81, IČ: 28477090 (dále 
jen „Alpiq“) svůj souhlas s využitím Vašeho elektronického kontaktu při zasílání obchodních sdělení, a to prostřednictvím 
telekomunikačních koncových zařízení a automatizovaných systémů, které kontaktují Vaše telefonní číslo za účelem 
přímého marketingu pro společnost Alpiq.  

Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí tohoto souhlasu je nezasílání našich nabídek a 
obchodních sdělení. Pokud se však přihlašujete do soutěže pořádané nebo spolupořádané společností Alpiq, pak v důsledku 
neposkytnutí souhlasu nebude bohužel Vaše účast v soutěží možná. 

Doba platnosti marketingového souhlasu 
Tento marketingový souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb společnosti Alpiq, a následující tři (3) 
roky poté, pokud nebude odmítnut dříve. Pokud se naším zákazníkem nestanete, zůstává v platnosti tři (3) roky od jeho 
udělení, pokud nebude odmítnut dříve.  

Odmítnutí marketingového souhlasu 
Nechcete-li již získávat naše nabídky a služby, můžete kdykoli udělení svého marketingového souhlasu jednoduše 
odmítnout jednou z následujících možností: (i) písemně, prostřednictvím pošty, na následující adrese: ALPIQ ENERGY SE, 
Local Privacy Partner, Jungmannova 26/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika; (ii) elektronickou cestou na 
následující e-mailové adrese: info@alpiq-energy.cz; (iii) telefonicky na následujícím telefonním čísle: +420 246 034 555 (od 
pondělí do pátku od 10:00 do 16:00 hodin); nebo (iv) prostřednictvím zákaznického portálu Můj Alpiq. 

Společnost ALPIQ ENERGY SE, se sídlem na adrese Jungmannova 26/15, 110 00  Praha 1, Česká republika, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. H 81, IČ : 28477090, 
T: 246 034 555, E: info@alpiq-energy.cz, W: www.alpiq-energy.cz 
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