PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE
DATA NA ZKOUŠKU – datový balíček „Data navíc 300“ zdarma
1. Marketingová akce společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., „DATA NA ZKOUŠKU“ (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“), a současně splňují následující podmínky:
Ke dni 31. 8. 2015 využívají aktivní SIM kartu Centropol.
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 tarify, které již obsahující datový balíček (tarify Více a Jak chci) nebo již nemají samostatně
aktivován datový balíček.
2. Akce DATA NA ZKOUŠKU znamená pro Zákazníky, kteří splňují výše uvedené podmínky, dárek ve formě datového
balíčku Data navíc 300, který lze čerpat v termínu od 1. 9. do 30. 9. 2015. Balíček obsahuje 300MB dat. Služba je
aktivována v okamžiku potvrzení její aktivace formou SMS. Jestliže zákazník využije datové služby bez aktivního
datového balíčku, automaticky se aktivuje datový balíček Data na den. Po vyčerpání objemu dat datového balíčku
dochází ke snížení přenosové rychlosti dle pravidel Fair User Policy (FUP).
3. Dárek ve formě 300 MB datového balíčku bude každé SIM kartě (splňující výše uvedené podmínky) přiřazen
automaticky, není nutno si jej aktivovat. Automaticky proběhne i deaktivace datového balíčku.
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 1. 9. do 30. 9. 2015. Pokud chce zákazník využívat data i po
skončení akce, od 1. 10. 2015 může použít základní tarif Data na den nebo si dokoupit jeden z datových balíčků
z nabídky.
6. Pro zajištění funkčnosti internetu v mobilním zařízení, které doposud internet nepoužívalo, je potřeba nastavit
správný přístupový bod přímo v mobilním zařízení. Podrobné návody, jak toto nastavení provést, naleznete v sekci
Zákaznická podpora / Ke stažení / Uživatelské návody (http://www.centropoltelecom.cz/zakaznicka-podpora/kestazeni/navody).
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