V Praze 23. září 2008

Společnosti Diners Club Czech a Česká energie vydávají společnou kartu

Od 1. října 2008 nabídnou společnosti Diners Club Czech s.r.o. a Česká energie a.s. svým
klientům společnou kartu Diners Club/Česká energie.
Jde o spojení klasické charge karty společnosti Diners Club International a věrnostního
programu akciové společnosti Česká energie.
Princip věrnostního programu spočívá v akumulaci peněžních prostředků z útrat uhrazených
kartou Diners Club/Česká energie. V praxi to znamená přípis částky ve výši 0,4 % z každé
realizované kartové transakce na virtuální účet vedený u České energie. Ten bude možno
použít na úhradu části nákladů za energie spotřebované ve firmě či domácnosti. Z každé
tisícikoruny, uhrazené kartou Diners Club/Česká energie, bude možno díky virtuálním
prostředkům svítit stowattovou žárovkou 10 hodin.
„K zavedení zcela nového produktu na českém kartovém trhu nás motivoval razantní nárůst
cen energií, který citelně zasahuje do firemních i rodinných rozpočtů. Rozhodli jsme se proto
spojit kompletní nabídku kartových služeb společnosti Diners Club Czech a energetický
věrnostní program, kde si lze stav konta velmi snadno promítnout do spotřeby energie,“
popsal motivaci k zavedení nového produktu obchodní ředitel akciové společnosti Česká
energie Eduard Pálka.
„Po úspěšné kartě Diners Club/ČSA jde o druhý co-brand produkt českého zastoupení
společnosti Diners Club International. U prvního sbírají svými transakcemi držitelé karty
míle na svá konta OK Plus, nyní budou mít možnost sbírat kilowatthodiny, a ty následně
spotřebovat ve své domácnosti či firmě,“ přiblížila produkt generální ředitelka společnosti
Diners Club Czech Eva Kárníková.

Další funkce a přednosti karty Diners Club/Česká energie
•
•
•
•
•

Karta Diners Club/Česká energie není vázána na žádný bankovní účet a bezúročně lze
jejím prostřednictvím hradit nákupy do výše měsíčního limitu, který může být nastaven až
jako neomezený.
Platby kartou Diners Club/Česká energie se hradí k 25. dni následujícího měsíce na účet
společnosti Diners Club Czech. Získat tak lze až 55 dní bezúročného období.
V ceně karty Diners Club/Česká energie je zahrnuto komplexní cestovní pojištění pro
držitele a další tři spolucestující osoby.
Společnost Diners Club poskytuje svým držitelům úplné zbavení odpovědnosti za zneužití
karty při blokaci do 48 hodin od její ztráty nebo odcizení.
Držitelé karty Diners Club/Česká energie mají volný vstup do letištních VIP salónků
zvyšujících komfort cestování.

Společnost Česká energie, a.s. je ryze českou společností, orientovanou na obchodování s
elektrickou energií a zemním plynem. Na trhu úspěšně působí od roku 2002. Společnost byla
jedním z prvních privátních obchodníků v ČR, kterým byla vydána licence na obchodování s
elektrickou energií.
Aktivně obchoduje s elektrickou energií a zemním plynem v maloodběru i velkoodběru. Na
trhu se orientuje především na malé a středně veliké podniky (SME - Small and Medium
Enterprises - dle definice EU s ročním obratem do cca. 1 mld. CZK.) a dále na takzvané
síťové klienty, tj. právnické subjekty, mající více provozoven nebo kanceláří, rozmístěných
po území celé České republiky.
www.ceskaenergie.cz

Společnost Diners Club International je prvním vydavatelem kreditních karet na světě - karta
Diners Club byla vydána již v roce 1950 v New Yorku. Již od roku 1968 byly karty Diners
Club akceptovány i v tehdejším Československu. Své vlastní zastoupení v České republice má
společnost Diners Club od roku 1998.
V současnosti používá kartu Diners Club přes 10,5 milionu lidí po celém světě. Platit touto
kartou mohou u více než 14,5 milionu smluvních partnerů ve 200 zemích. Kromě toho mají
držitelé karty Diners Club možnost výběru hotovosti v síti více než 1,2 mil. bankomatů nebo
ve 42 000 pobočkách bank a směnáren.
www.dinersclub.cz

