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Závazná pravidla akce  

„ZAPLATÍME VÁM ELEKTŘINU NA PŘÍŠTÍ ROK“ 
společnosti BKS Capital Partners a.s., 
majitele a provozovatele sítě Nej TV 

(dále pouze „Pravidla“) 
 

 

1 |  BKS Capital Partners a.s., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČ: 27574016 , zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10901, zastoupená 
p.Nicolasem Boissinem, předsedou představenstva (dále jen "Poskytovatel" nebo „Pořadatel“), 
poskytuje na území České republiky  ve vybraných lokalitách sítě Poskytovatele marketingovou a 
prodejní akci „Zaplatíme vám elektřinu na příští rok!“ (dále jen "Akce ").  

2 |  Seznam lokalit, které jsou zařazeny do nabídky Akce Poskytovatele na území ČR: 

Nabídka AKCE je platná pro uzavření smlouvy na služby Akce pro zákazníky z následujících 
lokalit, kde je zaveden digitální typ nabídky služeb Nej TV: 
Břeclav, Havlíčkův Brod, Velké Meziříčí, Světlá nad Sázavou, Frýdlant n.Ostravicí,Hlinsko, 
Jaroměř, , Vamberk, Dobruška (od 1.11.2010), Prachatice, Volary, Habartov, Liberec, Tanvald,  
Tábor, Milevsko, Sezimovo Ústí 1, Bechyně. 

 
  
3 |  Období konání Akce:  
Akce probíhá od 13.října  2010  do 17. prosince 2010.( dále také „Rozhodné období Akce“) 
Účastníkem Akce může být pouze fyzická osoba – nepodnikající dle platného právního řádu ČR. 
Pravidla Akce jsou umístěna na internetových stránkách Poskytovatele www.nej-tv.cz  a jsou 
k nahlédnutí v tištěné podobě na pobočkách Nej TV. 
Zvolené motto Akce ve svém slovním vyjádření  „Zaplatíme vám elektřinu na příští rok!“ znamená, že 
50-ti výhercům hlavní ceny soutěže bude vyplacena výherní částka ve výši 20.000 Kč, která  je určena 
domácnostem zákazníkům k pokrytí nákladů na elektřinu nebo jejich části v roce 2011.  (Dle  
veřejných statistik Českého statistického úřadu byla v roce 2009 průměrná roční výše nákladů 
dvoučlenné domácnosti v ČR ve výši 13.900 Kč) 
 
 
4 |  Podmínky pro získání výher Akce 
 
 

A. Slevu 100% po období 3 měsíců*následujících od uzavření  nové smlouvy získává každý 
individuální zákazník, který v období platnosti nabídky Akce realizuje některou z těchto 
možností: 

 
1. Uzavře jako nový zákazník sítě Nej TV zákaznickou smlouvu na období min. 24 měsíců na 

tyto vybrané služby sítě Nej TV: internetová služba tarifu BASIC nebo EXPRESS nebo 
POWER, nebo kombinovaný balíček služeb 3play Najisto nebo 3play Namístě. 

2. Je již zákazníkem Nej TV, a to TV nabídek NAJISTO nebo NAMÍSTĚ a uzavře platně 
zákaznickou smlouvu na období min. 24 měsíců na internetové služby tarifů Basic nebo 
Express nebo Power. 
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3. Je již zákazníkem služeb Nej TV, a to internetového tarifu HOME Speciál a uzavře platně 
zákaznickou smlouvu  na období min. 24 měsíců na novou službu Nej TV, internetový tarif 
Basic nebo některou z TV nabídek balíčků Najisto nebo Namístě. 

4. Je již zákazníkem služeb Nej TV, a to internetového tarifu BASIC a uzavře platně 
zákaznickou smlouvu  na období min. 24 měsíců na novou službu Nej TV na TV nabídky 
NAJISTO nebo NAMÍSTĚ. 

5. Je již zákazníkem služeb Nej TV, a to internetového tarifu POWER (bývalý tarif Office) a 
uzavře platně zákaznickou smlouvu  na období min. 24 měsíců na novou službu Nej TV na 
TV nabídky NAJISTO nebo NAMÍSTĚ.  

6. Je již zákazníkem služeb Nej TV, a to internetového tarifu BASIC a zároveň některé z TV 
nabídek NAJISTO nebo NAMÍSTĚ,  a uzavře platně zákaznickou smlouvu  na období min. 
24 měsíců na  jakoukoliv novou TV službu/ TV balíček  v minimální hodnotě 100 Kč s DPH. 

7. Je již zákazníkem služeb Nej TV, a to kombinovaného balíčku 3play BASIC  a uzavře platně 
zákaznickou smlouvu  na období min. 24 měsíců na  jakoukoliv novou TV službu/ TV 
balíček  v minimální hodnotě 100 Kč s DPH. 

 
(*)  Objedná-li současný zákazník televizní služby rozšíření své zákaznické smlouvy o nový balíček TV 
programů dle platné nabídky Nej TV nebo současný zákazník internetové služby navýšení tarifu 
služeb INTERNETU na období min. 24 měsíců pro účast v Akci, platí, že sleva 100% na období 3 
měsíců platí pouze pro tuto nově přiobjednanou službu a sleva je tak poskytována z rozdílu 
současných a nově uzavřených služeb zákazníkem (např. přiobjednáním služby Internet BASIC 
k současné službě Internet HOME  obdrží zákazník slevu ve výši 100% na první 3 měsíce právě 
z rozdílu cen tarifů HOME A BASIC, totéž platí pro objednání TV nabídek, balíčků). 
 
Tuto Slevu Akce není možno kombinovat s dalšími produkty a promočními slevami s výjimkou slevy 
poskytnuté při osobním prodeji realizovaném obchodními zástupci Nej TV v rozhodném období. 
 
Při splnění podmínek Pravidel body 2. až 4. získává zároveň každý takovýto zákazník drobný dárek, 
energetický nápoj značky Speed8. 
 

B. Soutěž Akce o 50 výher v hodnotě 20.000 Kč (celková hodnota výher činí 1.000.000,- Kč) 
 
V případě splnění podmínek Pravidel 2.,3., 4.A 1.-7. je zákazník zařazen do soutěže o peněžitou výhru 
ve výši 20.000 Kč z celkové výherní částky 1.000.000,- Kč pro pokrytí nákladů domácnosti za elektřinu 
v příštím roce. (Dle  veřejných statistik Českého statistického úřadu byla v roce 2009 průměrná roční 
výše nákladů dvoučlenné domácnosti v ČR ve výši 13.900 Kč) Celková výherní částka 1.000.000 Kč 
bude rozdělena mezi 50 výherců. Rozhodnou 
skutečnosti pro získání peněžité výhry 20.000 Kč zákazníkem za dodržení Pravidel Akce je čas přijetí 
objednávky zákazníka v objednávkovém systému Nej TV, kdy je na počátku Akce zveřejněno pořadí 
výherních bjednávek/uzavření zákaznických smluv  v dané časové posloupnosti. Každé řádně 
sjednané objednávce – zákaznické smlouvě v rámci Akce v rozhodném období Akce bude přiřazen 
číselný identifikátor– přesný čas objednávky zařazený do systému Nej TV ve tvaru: 
rok_měsíc_den_hodina_minuty_vteřiny, dle kterého bude přesně stanoveno pořadí, v němž jsou 
zákaznické objednávky přijaty do systému Nej TV. Vítěznou zákaznickou smlouvou/objednávkou je ta, 
jejíž pořadí se v systému Nej TV dle přiřazeného číselného identifikátoru shoduje se stanoveným 
vítězným pořadím. 

 
Stanovené vítězné pořadí platně uzavřených zákaznických smluv v časovém pořadí: 
26., 92., 145., 187., 222., 294., 343., 386., 428., 499., 555., 591., 640., 699., 739., 785., 841., 876., 
908., 964., 1011., 1080., 1133., 1175., 1278., 1299., 1356., 1387., 1411., 1466.,1500., 1555., 1588., 
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1626., 1677., 1734., 1792., 1827., 1873., 1900., 1954., 1982., 2000., 2028., 2091., 2154., 2199., 2245., 
2300., 2354. 
 
Zákazník, jehož zákaznická smlouva je uzavřena dle svého časového identifikátoru v tomto 
stanoveném vítězném pořadí vyhrává částku 20.000 Kč jako jednu z 50 hlavních výher Akce pro 
pokrytí svých nákladů či části nákladů na elektřinu v roce 2011. 
 
5 |  Další podmínky Akce 
 
Sleva  ve výši 100% na období prvních 3 měsíců trvání nově sjednané zákaznické služby Nej TV  se 
uděluje od prvního kalendářního měsíce nebo zúčtovacího období následujícím po dni uzavření 
zákaznické smlouvy v souladu s bodem 4|  těchto Pravidel. 
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 jednostranném 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 Pravidly bez výhrad a zavazuje se je plně 
dodržovat.  
Výhry podléhají zákonné dani z příjmů, kterou Pořadatel nehradí. 
 
Pořadatel informuje o výhře v Akci zákazníka na základě kontaktu, který zákazník uvedl při uzavírání 
zákaznické smlouvy pro účast v Akci. Výhry bude zástupce Pořadatele předávat zákazníkům v zásadě 
osobně formou předání Výherního šeku, a to na nejbližší pobočce Nej TV dle bydliště zákazníka ve 
sjednaném termínu. Při předání ceny budou vyhotoveny obrazové záznamy,které mohou být použity 
pouze v rámci informování o výhercích Akce Pořadatelem. 

Výherci soutěže Akce „Zaplatíme Vám elektřinu na příští rok“ budou zveřejněni na internetových 
stránkách Pořadatele www.nej-tv.cz   nebo v tiskových médiích. V této souvislosti uděluje účastník 
soutěže pořadateli výslovný souhlas s uvedením svého jména, příjmení, místa bydliště a své 
podobizny zhotovené při osobním předání výhry formou fotografického záznamu na uvedených 
internetových stránkách Pořadatele nebo v tiskových médiích a souhlasí s tím, aby tyto údaje 
Pořadatel použil pro své marketingové účely; tento souhlas je zákazník-výherce oprávněn kdykoliv 
odvolat.  

Pořadatel 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. O všech takovýchto skutečnostech bude Pořadatel neprodleně informovat na 
svých internetových stránkách www.nej-tv.cz v sekci Soutěže a akce 

Jednotlivé výhry nejsou dle platného právního řádu ČR právně nevymahatelné. 

Z účasti v Akci jsou vyloučeny tyto osoby: zaměstnanci Pořadatele nebo osoby na Akci spolupracující 
nebo osoby blízké (dle platných ustanovení Občanského zákoníka v platném znění) a osoby, které 
nejsou občany ČR nebo EU. 

 
V Praze dne 8.října 2010  
 

http://www.nej-tv.cz/
http://www.nej-tv.cz/
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Poskytovatel a Pořadatel 
BKS Capital Partners  a.s. 


