Závazné obchodní podmínky
slevové akce
Nej 333 – sleva 30% na období 3 měsíců
společnosti BKS Capital Partners a.s.,
majitele a provozovatele sítě Nej TV
(dále pouze „Pravidla“)
1.
BKS Capital Partners a.s., se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, 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 Sleva 30% na období 3 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 TELEVIZE i Nej
INTERNET v těchto lokalitách:
a)
Břeclav
b)
Havlíčkův Brod
c)
Velké Meziříčí
d)
Prachatice, s platností nabídky Akce od 2. listopadu 2009 do 31.12. 2009
e)
Volary, s platností nabídky Akce od 2. listopadu 2009 do 31.12. 2009
f)
Liberec a lokality, které jsou spravovány pobočkou Nej TV Liberec
Nabídka AKCE platná POUZE pro uzavření smlouvy na služby Nej INTERNET
v tarifech HOME, BASIC A OFFICE v těchto lokalitách:
a)
Tábor
b)
Milevsko
c)
Sezimovo Ústí
d)
Bechyně
e)
Další lokality pod správou Pobočky Nej TV Tábor-Milevsko
3. Období konání Akce:
Akce probíhá od 12. října 2009 do 31. prosince 2009
Závazné obchodní podmínky Akce jsou umístěna na internetových stránkách Pořadatele www.nej-tv.cz.

4. Podmínky pro získání promoční slevy 30% po období 3 měsíců
Slevu 30% po období 3 měsíců následujících od uzavření smlouvy získává každý individuální zákazník, který v období platnosti nabídky :
1. Uzavře nově smlouvu na služby Nej TV v souladu s bodem 2. těchto Podmínek
na období min. 24 měsíců.
2. Prodlouží současnou smlouvu na dobu určitou na služby Nej TV v souladu s bodem 2. těchto Podmínek na období min. 24 měsíců.
3. Je zákazníkem služeb Nej TV a uzavře smlouvu na novou službu Nej TV na období min. 24 měsíců (např. zákazník služby kabelové televize Nej TELEVIZE uzavře smlouvu pro službu Nej INTERNET), přičemž platí, že sleva je mu udělena
z této nově uzavřené smlouvy a pouze pro tuto novou službu.
4. Objedná rozšíření své zákaznické smlouvy o nový balíček TV programů dle nabídky Nej TV nebo zvýšení rychlosti – navýšení tarifu služeb Nej INTERNET na
období min. 24 měsíců, přičemž platí, že sleva 30% platí pouze pro tuto nově
přiobjednanou službu (např. přiobjednáním služby HBO k Základní nabídce
(nebo Namístě) vzniká nárok na slevu 30% po dobu 3 měsíců pouze pro tento
balíček HBO programů)
5. 	Další podmínky pro získání slevy Akce
Sleva 30% se uděluje od prvního kalendářního měsíce nebo zúčtovacího období
následujícím po dni uzavření zákaznické smlouvy v souladu s bodem 4. těchto Podmínek.
Zákazník, který má platnou zákaznickou smlouvu na službu Nej TV uzavřenu na dobu
neurčitou, nemůže být účastníkem Akce podle bodu 4. 1. a 2. těchto Podmínek.
Pro případ, že zájemce o získání promoční slevy Akce má platnou zákaznickou smlouvu s Poskytovatelem a chce využít promoční slevy Akce, tedy prodloužení smlouvy
v souladu s bodem 4. 1. těchto podmínek, je mu sleva Akce přidělena až od data
počátku platnosti této nové prodloužené zákaznické smlouvy.
V případě, že dojde k předčasnému ukončení zákaznické smlouvy uzavřené v rámci
Akce, tj. do 24 měsíců od data její platnosti, zákazníkovi je naúčtován při jednostran-

ném ukončení smluvního vztahu zákazníkem sankční poplatek, a to ve 100% výši
přiznané promoční slevy Akce.
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.
Úplná a závazná Pravidla Akce jsou dostupná na internetových stránkách Poskytovatele: www.nej-tv.cz
V Praze dne 9. října 2009
Pořadatel
BKS Capital Partners a.s.

BKS Capital Partners a.s., sídlem Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ: 27574016, zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10901.
Za tiskové chyby neručíme. Společnost BKS Capital Partners a.s. si vyhrazuje právo tuto nabídku kdykoli omezit, přerušit, zrušit
nebo změnit podmínky akce pro zákazníky. Je oprávněn a rozhodnout o všech otázkách týkajících se této obchodní nabídky podle
vlastního uvážení a s konečnou platností.

