ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO MARKETINGOVOU AKCI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“Nordic Telecom Vánoce: Nordic TV 80+ zdarma“
1. Tyto zvláštní podmínky pro marketingovou akci „Nordic Telecom Vánoce: Nordic TV 80+
zdarma“ (dále jen „akční nabídka“) vydané společností Nordic Telecom s.r.o. se sídlem
Českomoravská 2408/1a, PSČ 190 00 Praha 9, IČ: 04001281, zapsané v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240959 (dále jen Nordic Telecom) upravují
některá práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a osobou, které jsou služby elektronických
komunikací poskytovány (dále jen „Účastník“) a jsou určeny všem potencionálním zájemcům,
kteří mají zájem o službu Nordic TV 80+ ( „Služba“).
2. Obsahem této akční nabídky je poskytnutí Služby Nordic TV 80+, bez set-top boxu a bez
možnosti dokoupení doplňkových balíčků, po vymezenou dobu, tj. od 10.12.2018 do 2.1.2019
zdarma, oproti ceně uvedené v Ceníku.
3. Tato akční nabídka je určena na zkoušku Služby všem, kteří mají vlastní internetové připojení
pro vlastní zařízení, na němž mají v úmyslu Službu Nordic TV užívat. Kvalita přenosu Služby je
tedy závislá na kvalitě účastníkova vlastního internetového připojení, jakož i technických
parametrech zařízení, na němž bude Služba provozována.

4. Účastník Službu aktivuje prostřednictvím přihlašovacích údajů, které mu budou zaslány na emailovou adresu, kterou účastník zadá při učinění objednávky akční nabídky na e-mail:
vanoce@nordictelecom.cz. Na svou e-mailovou adresu obdrží účastník rovněž pokyny pro
přihlášení, pro využívání Služby a další nezbytné dokumenty či odkazy a ně.
5. Po uplynutí posledního dne vymezeného období, tj. dne 3.1.2019, bude Služba automaticky
deaktivována. Účastník bude před ukončením Služby informován elektronickou zprávou na
svou e-mailovou adresu. Datum ukončení Služby je neměnné, tj. neposunuje se podle data
aktivace služby zákazníkem.
6. Podmínky poskytování Služby se řídí obchodními podmínkami služeb Nordic Telecom s.r.o.
uvedenými na stránkách www.nordictelecom.cz/podpora/obchodni-podminky.
7. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit podmínky v celém rozsahu či tuto
akční nabídku, či samotnou Službu zrušit. O všech změnách bude Účastník informován ve
formě̌ stanovené́ ve Všeobecných obchodních podmínkách uvedených na
www.nordictelecom.cz/podpora .
8. Tato akční nabídka má platnost pro objednávky přijaté v období od 10. 12. 2018 do 2. 1. 2019
a je platná pro prvních 1000 zájemců z lokalit Jesenice, Vinoř, Mělník a Hovorčovice, kteří
napíšou na e-mail: vanoce@nordictelecom.cz. Počet aktivačních kódů je tedy omezen. Nordic
Telecom si vyhrazuje právo neumožnit aktivaci akční nabídky po vyčerpání dostupných
aktivačních kódů.
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