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PODMÍNKY AKCE „Pošli slevu dál“
Programu „Pošli slevu dál“ (dále jen „Nabídka“) se mohou zúčastnit všichni nefiremní zákazníci
společnosti Air Telecom s.r.o., nástupce (dále jen „Poskytovatel“).
Stávající zákazník (dále jen „Stávající zákazník“) může Poskytovateli doporučit neomezené množství nových zákazníků. Novým zákazníkem se rozumí fyzická osoba (RČ) nebo firma (IČ), která ještě nemá u Poskytovatele aktivovánu žádnou službu, tj. není stávajícím zákazníkem Poskytovatele (dále jen „Nový zákazník“).

Výše slevy
Odměna za doporučení je 50% sleva na pravidelný měsíční paušál na 3 měsíce (platí pro tarify s měsíčním paušálem) jak pro Nového, tak pro Stávajícího zákazníka.

Způsob získání slevy

Nový zákazník při prodeji uvede promokód v podobě MSISDN Stávajícího zákazníka (tel. číslo služby Stávajícího zákazníka, např. „790811811“), který mu služby doporučil. Objednávku lze učinit prostřednictvím
zákaznické linky nebo objednáním v e-shopu Poskytovatele (v e-shopu je nutné uvést promokód v poznámce v závěrečném kroku objednávky).
Stávající zákazník Nabídku, resp. Odměnu z ní vyplývající, získá v případě, že si jím doporučený Nový
zákazník pořídí některý z aktuálně nabízených tarifů se závazkem na 24 měsíců.

Odměna v případě více služeb nebo doporučení více Nových zákazníků
V případě, že si 1 Nový zákazník pořídí více telefonních čísel (SIM karet), získá Stávající zákazník odměnu
za každou z nich. Pokud má zákazník více aktivních služeb, sleva mu bude poskytnuta na službu s tím
MSISDN, které bylo uvedeno v objednávce Nového zákazníka. Pokud si telefonní čísla (SIM karty) pořídí
více Nových zákazníků doporučených daným zákazníkem, sleva se v tomto případě řetězí. (Např.
Stávající zákazník, který doporučil Nového zákazníka, jenž si pořídil 2 SIM karty, získá slevu
na 2x 3 měsíce, tj. celkem 6 měsíců).

Podmínky poskytnutí slevy
Podmínkou pro poskytnutí slevy je dobrá platební historie Stávajícího i Nového zákazníka (faktury za
služby musí být včas a řádně uhrazeny) a smluvní závazek musí trvat po celou dobu dobu poskytnutí
slevy. Sleva je aplikována automaticky ihned a zákazníci slevu najdou ve své následující faktuře.
Zákazníci obdrží informační SMS o přidělení odměny. Pokud zákazník před připsáním odměny
změní své MSISDN u Poskytovatele, k připsání odměny nedojde.
Poskytovatel má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne
zveřejnění změn na stránkách www.airtelecom.cz, nebude-li stanoven pozdější termín. Zároveň
si vyhrazuje právo na zrušení programu bez náhrady. Výše uvedeným nebude dotčen nárok
na získání odměny, který vznikl před zrušením programu.
Tyto podmínky jsou účinné od 28. června 2016.

