PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE
MEZINÁRODNÍ DEN RODINY – 100 volných minut jako dárek pro každého
1. Věrnostní akce společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., „MEZINÁRODNÍ DEN RODINY“ (dále jen „Akce“) se týká
Zákazníků, kteří mají s CENTROPOL ENERGY, a.s., (dále jen „Poskytovatel“) uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb
elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“), popř. do 15. 6. 2015 uzavřou novou Smlouvu a současně splňují
následující podmínky:
Ke dni 29. 5. 2015 využívají aktivní SIM kartu Centropol, popř. do 15. 6. 2015 aktivují novou SIM kartu.
Smlouva mezi Zákazníkem a Poskytovatelem není vypovězena, neběží výpovědní lhůta.
Zákazník nemá vůči CENTROPOL ENERGY, a.s., neuhrazený závazek, není u Poskytovatele evidován jako
dlužník.
Nevyužívají neomezený tarif JAK CHCI.
2. Akce MEZINÁRODNÍ DEN RODINY znamená pro Zákazníky, kteří splňují výše uvedené podmínky, dárek ve formě
balíčku 100 volných minut, které lze čerpat v termínu od 1. 6. do 30. 6. 2015. Balíček 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. Volné minuty jsou čerpány
poměrnou částí podle aktuálního zúčtovacího období (v souhrnu je to ale vždy 100 volných minut v daném
kalendářním měsíci).
3. Dárek ve formě 100 volných minut bude každé SIM kartě (splňující výše uvedené podmínky) přiřazen automaticky,
není nutno si jej aktivovat.
4. Centropol je oprávněn Akci 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 Akce měnit, nebo ji zrušit.
5. Podmínky marketingové akce jsou platné a účinné od 15. 5. 2015.
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