Závazné obchodní podmínky promoční akce

„Nej INTERNET – sleva 50% na období 6 měsíců“
společnosti BKS Capital Partners a.s.,
poskytovatele služeb zákazníkům sítě Nej TV
(dále pouze „Podmínky“)

1 | BKS Capital Partners a.s., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2-Vinohrady, IČ: 27574016 ,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10901 (dále jen
"Poskytovatel"), poskytuje na území České republiky ve vybraných lokalitách promoční slevovou
akci INTERNET - sleva 50% na období 6 měsíců “ (dále jen "Akce ").

2 | Seznam lokalit, které jsou zařazeny do nabídky Poskytovatele na území ČR:
Nabídka AKCE platná pro uzavření smlouvy na služby Nej INTERNET v těchto lokalitách:
a) Břeclav
b) Havlíčkův Brod
c) Velké Meziříčí
d) Prachatice
e) Volary
f) Tábor
g) Milevsko
h) Sezimovo Ústí
i) Liberec, Desná v Jizerských horách
j) Habartov
k) Bechyně
l) Frýdlant n.Ostravicí, Tanvald, Hlinsko od 1.6.2010
Nabídka AKCE je platná POUZE pro uzavření smlouvy na služby Nej INTERNET v tarifech
MINI, HOME, BASIC A OFFICE.

3 | Období konání Akce:
Nabídka této Akce je platná v období od 8.dubna 2010 do 30. května 2010. Poskytovatel tímto
prodlužuje období platnosti Akce do 30.6.2010.
.

4 | Podmínky pro získání slevy 50% po období 6 měsíců
Sleva ve výši 50% z ceny zvolené služby Nej INTERNET (tarify MINI, HOME, BASIC, OFFICE a tarify
služby Internet platné v Desné v Jizerských horách) je platná pro období prvních 6 měsíců smluvního
závazku, dále hradí zákazník od 7. měsíce trvání smluvního závazku standardní cenu zvoleného
internetového tarifu dle platného ceníku. Akce je platná pouze pro nové zákazníky, tj. zákazníky, kteří
nebyli v posledních 3 měsících zákazníky jakéhokoliv tarifu služby Nej INTERNET sítě Nej TV,
poskytovatele – společnosti BKS Capital Partners a.s. nebo jím ovládaných společností.
1

5 | Další podmínky pro získání slevy Akce
Sleva 50% se uděluje od prvního kalendářního měsíce nebo zúčtovacího období následujícím po dni
uzavření zákaznické smlouvy v souladu s bodem 4| těchto Podmínek.
Akci „Sleva 50% na 6 měsíců“ není možno kombinovat s kteroukoliv jinou platnou promoční či
slevovou akcí poskytovatele.

6 | Společná ustanovení
Účastí v Akci vyjadřuje účastník - zákazník souhlas s těmito Podmínkami bez výhrad a zavazuje se je
plně dodržovat.
Poskytovatel Akce si vyhrazuje právo Akci kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit
Podmínky Akce. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se Akce podle vlastního uvážení
a s konečnou platností.

Tato Pravidla Akce jsou dostupná na internetových stránkách Poskytovatele: www.nej-tv.cz

Změny podmínek Akce provedeny dne:
V Praze dne 13.května 2010

Poskytovatel
BKS Capital Partners a.s.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
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