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MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Pavel Kos, pavel.kos@cezdistribuce.cz Praha

Yážený pane starosto
v poslední době se stále častěji setkáváme s případy, kdy se někteříjedinci vydávají za naše
zaměstnance a lstivým způsobem naše klienty obelhávají s cílem získat vlastní prospěch. Rádi
bychom Vás požádali o pomoc při informováníobyvatelVašich municipalit s našímpostupem a
ochránili tak Vaše obyvatele před praktikami těchto lidí.
Jako distributor elektrické energie nevybíráme žádnou hotovost, nepotřebujeme od klientů na
místě předkládat žádnédoklady, Do objektu či na nemovitosti vstupují naši zaměstnancijen
k účelůmdefinovaných v energetickém zákoně např. z důvodu oprav a revize našeho zařízení,
odečtu elektroměrů apod. Našizaměstnanci u sebe vždy m8í služebníprůkazs fotografiía

jeho identitu lze ověřit na bezplatné kontaktní lince 800 850 860.

V této souvislostijsme bylitaké požádánijedním z obchodníků,zda bychom Vám nepředali
materiál, který sloužíjako důležitáinformace obyvatelům obcí a měst před neseriózními
praktikami některých obchodníkůs elektrickou energií. Tento materiál přikládáme.

S pozdravem

vedoucíodboru obsluha klienta pro veřejný sektor
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3.

DESATERo

PoMocl

U vašich dve ízazvonil podomní obchodník s v hodnou
nabídkou na dodávku energií. rvrdí, že firma, od které jste
doted'odebírali energie, končía dodávku p evádí na jinou

společnost. Spěchá a pobízívás k rychlému rozhodnutí,
protože dnes už je u vás v obci naposled. l když vám to je
nep íjemné,nakonec si plácnete a smlouvu podepíšete,

4.

1.

Podomní prodejci praktikují stá|e dťrmysInější metody,
jak se dostat zákazníkům pod k ži. Použivají adu |živych
argument , vydávají se za stávající dodavate|e či pracovníky
distribučníchspolečnostínebo r]r adťr.

TlP: Nic unáh|eně nepodepisujte, ani když na vás
bude obchodník t|ačit. Žádná seriózní nabídka není
prezentována tímto zpťrsobem. Pokud vás nabídka
zqímá,vezměte si čas a vše si klidu prostudujte,
ově te si iníormace na webor4l,ch stránkách nebo
zákaznickóm centru dodavatele, p ípadně se porad'te
se sv mi blízk mi.

Staěí podat prst...

8. Když to neide

ního prodeje od konce roku 2017. A to prost ednictvím
sv ch ani jakychko|iv externích obchodních zástupcťt.
pokud bude kdokoliv, kdo zazvoní u vašich dve í, tvrdit
opak, |že, Pokud si někdo jak mkoli zpťrsobem vynucuje osobní a platební údaje jménem společnosti ČEZ,
doporučujeme obrátit se na bezp|atnou zákaznickou
linku B00 810 B20 nebo zákaznické centrum.

5.

TlP: Takové chování je v rozporu se zákonem.

mťtžev razně lišit.

TlP: V p ípadě společnosti ČEZ není realizována
žádná forma podomního prodeje 1iž od roku 2017,
A to prost ednictvím svjlch ani jak chkoliv externích

TIPI Neukazujte nikomu, kdo vám zvoní u dve í,
své íaktury za energie, Poskytnete mu tak své osobní
daje i informace o odběrném místě, které |ze velice
jednoduše zneužít.Chraňte svá data a bezpečí!

obchodních zástupcťl. Nenechte se oklamat.

Vyzvěte podomního prodejce, aby odešel, Pokud
odmítne, zavoiejte pomoc nebo p ímo policii.

9. Cena nenívšechno!
Kva|itní s|užby nepoznáte jen podIe zdánIivě vyhodné
ceny. Ta m že b;;,t |ákavá, ale není vším.

TlP: lnformujte se vždy z oíiciálních zdrojů o

kvalitě
a dostupnosti zákaznickych služeb, Ově te si, kdy je

Dobré učty dělaií dobré p átele!

Energetické společnosti majíve své nabídce podIe velikosti
odběru r zná cenová pásma, tzv, tariíy, Podomní obchodníci
často nabízelís|evybrez toho, aniž by zna|i reá|nou spot ebu
a odběrov tarif. Skutečná cena se tak od tjstní nabídky

2. Mrijd m,m jhrad!

6.

Cílem podomního prodejce je dostat se p es váš práh. Znqí
desítky trikťr a záminek, dokážísi s vámi hezky povídat, b t
zábavní atd, JakmiIe ho však pustite dovniti mťržese mi|é
povídání rychle změnit v siIny nátlak na podepsánísmlouvy.

Nabízená cena m že btrt.ákavá, nemusí však zahrnovat
všechny pop|atky, které s p echodem k novému dodavateli
souvisí. Pozor na aktivačnía deaktivačnípop|atky.

T|P: Je nutné mít stále na paměti, že je to pouze i|uze
a jedná velkáležza účelemvydělat. Nedejte podomním
prodejc m šanci a nezvěte je dál. Ani na WC.

po ce|ou dobu trvání smlouvy, a inŤormu.jte se na qí,ši
aktivačních a deaktivačníchpoplatk . Požadujte vždy
ceny s DPH.

První dojem mriže klamat!

TlP: Zkontrolujte, zda je avizovaná cena garantována

po dobrém..,

V některych p ípadech se mťržete setkat i s nátlakem,
ktery zákon o ochraně spotrebitele označuje jako agresivní
obchodní praktiky, Obchodník mťrže nap ík|ad nutit
k podpisu nové smlouvy z dťrvodu neexistujícího dluhu
za dodávku energii.

TlP: Společnost ČEZ nerealizuje žádnou formu podom-

P ečtěte si deset rad, jak poznat neseriózní

D vě uj, ale prově uj!

skvěle manipulovat. P|atí však to, co je uvedené ve smlouvě.

s blízkou osobou.

V domě se objeví informace o provádění kontroIy nebo
odečtu elektroměr v neobvyk|ém termínu, Nebo vás osloví
č|ověk, ktery se zajímá o číslovašeho e|ektroměru, sm|ouvu
s dodavate|em energií či faktury. Jecíná se o zpťlsoby, jak
se podomní prodejci snažívymámit informace do smIouvy
s novym dodavate|em.

Go ie psáno, to je dáno!

Obchodní zástupce umí skvěle argumeniovat, a]e také

máte o nabídkuzalem, neunáhlujte se
s podpisem. Požádejte o návrh smlouvy, všeobecné
obchodní podmínky, platn ceník a te|efonní kontakt.
Chtějte si nabídku prostudovat v kliclu, poradit se

Teprve později s lítostízjistíte, že jste si nechali vnutit nabídku,
kterou nechcete, Nejspíšjste totiž narazili na obchodního
zástupce, jehož h|avním cílem by|o p esvědčit vás k podpisu
sm|ouvy a vydělat na vás.

metody podomních obchodník a bránit se jim.
Možná si tím ušet íte spoustu starostí.

7.

TlP: Pokud

pRoTl NEsERlózNíu mrrooÁt,t NĚrrenÝcl

pooot,tNícn ogcl-|ooNírŮ s ENERG|EMl

Spěchej pomalu!

Součástítaktiky podomních prodejc b vá spěch a t|ak
na rychlé rozhodnutí a váš podpis, Dokážípohotově reagovat
a vzbudit dojem, že můržetepromarnit neopakovate|nou
p í|ež,Losl, jak získal s|evu.

v provozu zákaznická linka,.jak dlouho budete čekat
na spojení s operátorem nebo jak daleko je nejbližší
zákaznické centrum.

1O.

Dobrá rada nad zlato!

Neseriózní podomni prodejci se často zamě ují na starší
spoluobčany, kte í nemajítakovémožnosti, jak si ově it
vyhodnost nabídky,

TlP: lnŤormujte seniory ve svém oko|í, kte í by se
mohli stát terčem neseriózního nátlaku o nebezpečí
podomního prodeje, a vysvětlete jim, jaké metody
mohou tito prodejci použivat. Poradte, jak se v takové
situaci zachovat, Dejte jim p ečísttoto desatero.

Neserlózní metody

někter ch podomních obchodník s energiemi

Používajízavádějící informace, aby vzbudili zájem
a d věru spot ebitelůr, Nap íklad se neoprávněně
vydávají za pracovníka, ktery kontroluje nebo
odečítáelektroměry,

'

r

Vydávají se za pracovníka stávajícího dodavatele
energie, ktery má se spot ebitelem dohodnout
změnu dosavadních cenov ch tarifťr.
Mylně informujíspot ebitele, že jeho dosavadní
dodavatel energií ukončuje činnost, a proto musí
'
,uzav ít novou smlouvu s jinou firmou,

l
:_
,
,

:l
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P esvědčujíspot ebitele k okamžitémupodpisu
smlouvy. Argumentují časově omezenou

,,nabídkou a nenechávajíspot ebiteli dostatečn
čas na rozhodnutí.

Neposkytujíspot ebiteli uplnou informaci o své
nabídce. Spot ebitel nap íklad až po podpisu
lislí, že za p edčasnéukončení smlouvy musí

zaplaiit deaktivačn í poplatek,

l
l'

Nabízejí paušálníslevu, aniž by vycházeli

ze skutečné spot eby domácnosti a jejího

cenového tarifu,

Neinformujío tom, že nabízená sleva je časově

, omezená a nekryje se s celym obdobím, po
.

l
l
r

zákaznickáfinka
Skupiny CEZ;
8oo 81o 82o

které se spot ebitel podpisem smIouvy zavazuje
odebírat elekt inu,.

Nesdělujíinformace o ceně zákaznického servisu
'nového dodavatele. Spot ebitel tak m že platit
i poplatky za služby, které měl doposud zdarma.
Zamě ují se na staršíspoluobčany.Nabízejíjim
k|amavou slevu na dodávku energií určenou
pouze pro seniory která však ve skutečnosti
neexistuje.
Ve v jimečnlich p ípadech se m rže spot ebitel

setkat s agresivními obchodními praktikami,
kdy mu obchodník vyhrožuje a nutíjej k podpisu
nové smlouvy.

WWW.oez.czlnedejtese
JSME s vÁtrtl.
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