PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE
EXTRA BONUS za zemní plyn, platnost nabídky 1. 5. – 30. 8. 2015
1. Speciální nabídka služeb elektronických komunikací „EXTRA BONUS“ (dále jen „Nabídka“) zahrnuje dle výběru
měsíční balíček volných minut nebo datový balíček, který zákazník čerpá zdarma po dobu až 12 měsíců. Podrobné
podmínky čerpání nabídky jsou popsány níže v bodu 7.
2. „EXTRA BONUS“ balíček volných minut zahrnuje volné minuty k volání na všechna mobilní a pevná čísla v ČR.
Bonusové volné minuty nelze použít k volání na speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou (např. barevné
linky, Audiotext apod.). Volání nad rámec volných minut je účtováno dle Ceníku. Nevyčerpané volné minuty se
nepřevádějí. Pokud má zákazník sjednán tarif, který v sobě již zahrnuje volné minuty, čerpají se nejdříve minuty dané
tarifem, následně pak bonusové volné minuty.
3. Nabídka platí pro nové zákazníky, kteří v období od 1. 5. do 30. 8. 2015 se společností CENTROPOL ENERGY, a.s.
(dále jen „Centropol“), uzavřou Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) upravující dodávku zemního
plynu prostřednictvím zákaznické linky, internetových stránek www.centropol.cz nebo na zákaznickém centru
CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem a současně se rozhodnou využívat/již
využívají služeb mobilního operátora od Centropolu. Nárok na Nabídku vzniká v případě, kdy smluvní vztah zákazníka
s jeho současným dodavatelem zemního plynu může být ukončen do 6 měsíců od data podpisu smlouvy
s Centropolem. Centropol je oprávněn vyžádat si smluvní dokumentaci dokladující smluvní podmínky se současným
dodavatelem plynu.
4. Čerpání Nabídky bude uskutečněno ode dne aktivace nové SIM karty, nebo v případě již aktivované SIM karty ode
dne aktivace Nabídky v interním systému poskytovatele služeb elektronických komunikací. Nabídku lze využívat
pouze na jednom telefonním čísle. Pokud má zákazník u Centropolu aktivováno více telefonních čísel, může si zvolit
to, na kterém bude nabídku využívat.
5. Centropol si vyhrazuje právo Nabídku ukončit, pokud nebude do 6 měsíců ode dne aktivace SIM karty umožněno
zahájit dodávku zemního plynu. Toto právo rovněž vzniká v případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy o poskytování
služeb nebo Smlouva nebude řádně vyplněna a proces změny dodavatele nebude být moci zahájen.
6. Centropol je oprávněn Nabídku odejmout. Toto právo si Centropol vyhrazuje v případě podezření na zneužití služeb a
dále v případě neuhrazených závazků po době splatnosti. Tento dokument není součástí Smlouvy se zákazníkem (viz
čl. 8.1 Všeobecných podmínek). Centropol si vyhrazuje právo kdykoliv podmínky poskytování Nabídky měnit, nebo ji
zrušit.
7. Přehled EXTRA BONUSU dle zvoleného hlasového tarifu.
7.1. Balíček volných minut je vázán k níže uvedeným tarifům. Po splnění výše uvedených podmínek bude přiřazen
„EXTRA BONUS“ ve formě pevně stanoveného počtu volných jednotek právě dle zvoleného tarifu.
Tarif
Balíček volných minut
Délka čerpání bonusu
(EXTRA BONUS)
KRÁTCE
20 minut
12 měsíců
CELÁ RODINA

50 minut

12 měsíců

C PLUS 200

50 minut

12 měsíců

VÍCE

100 minut

12 měsíců
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7.2. Datový balíček je možno zvolit si pro tarif CELÁ RODINA. Po splnění výše uvedených podmínek je „EXTRA BONUS“
přiřazen ve formě objemu volných dat.
Tarif

Datový balíček
(EXTRA BONUS)
150 MB

CELÁ RODINA

Délka čerpání bonusu
9 měsíců

8. Podmínky marketingové akce jsou platné a účinné od 1. 5. 2015.

Přehled tarifů s využitím Nabídky EXTRA BONUS ve formě balíčku volných minut
Základní volné jednotky
KRÁTCE

-

CELÁ RODINA

Neomezené volání a SMS ve
vlastní síti v rámci Mobilní
rodiny

C PLUS 200

100 minut ve vlastní síti,
100 minut do ostatních sítí

VÍCE

Neomezené volání a SMS ve
vlastní síti,
100 minut a 30 SMS
do ostatních sítí

EXTRA BONUS

Volné jednotky celkem

20 volných
minut do
ostatních sítí
50 volných
minut do
ostatních sítí

20 minut do ostatních sítí

50 volných
minut do
ostatních sítí
100 volných
minut do
ostatních sítí

Cena tarifu
(měsíčně)
29 Kč

Neomezené volání a SMS ve
vlastní síti v rámci Mobilní
rodiny,
50 minut do ostatních sítí
100 minut ve vlastní síti
a 150 minut do ostatních sítí

133 Kč

Neomezené volání a SMS
ve vlastní síti,
200 minut a 30 SMS
do ostatních sítí

299 Kč

179 Kč

Bližší informace o Ceníku a právních podmínkách na www.centropol.cz
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