PODMÍNKY SLUŽEB
Podmínky poskytování služeb za zvýhodněnou cenu
1. Právo na poskytování služeb za zvýhodněnou cenu dle aktuální nabídky Centropolu (dále jen „Zvýhodnění“)
na dobu 24 měsíců má zákazník, který se zaváže, že po dobu 24 měsíců od aktivace Smlouvy o poskytování
zvýhodněných podmínek (Zvýhodnění) bude využívat jeden z následujících Tarifů – TROCHU, VÍCE, JAK CHCI,
CELÁ RODINA.
2. Zákazník se současně zavazuje po tuto dobu řádně a včas hradit Vyúčtování služeb a plnit všechny své další
povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“).
3. Pokud dojde v průběhu 24 měsíců od aktivace Zvýhodnění k ukončení Smlouvy u daného telefonního čísla
z důvodů na straně zákazníka, je zákazník povinen uhradit Centropolu smluvní pokutu ve výši jedné pětiny
součinu částky ceny Tarifu a počtu pravidelných zúčtovacích období zbývajících do konce sjednané doby
trvání závazku u daného telefonního čísla.
4. Centropol poskytuje Zvýhodnění na Tarify dle tabulky uvedené níže.
Tarif

Zvýhodnění

TROCHU

150 Kč

VÍCE

150 Kč

JAK CHCI

150 Kč

CELÁ RODINA

150 Kč

Společná ustanovení
1. Podmínkou Zvýhodnění je pořízení a závazek řádného užívání služeb či příslušného tarifu po minimální dobu
specifikovanou v těchto Podmínkách nebo ve smlouvě uzavřené se zákazníkem.
2. Pokud tato podmínka není splněna, není Centropol povinen Zvýhodnění Zákazníkovi poskytovat. Pro
vyloučení pochybností se uvádí, že v případě odstoupení od Smlouvy (či jiného ukončení Smlouvy) ze strany
zákazníka je Centropol oprávněn neposkytovat Zvýhodnění.
3. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky, platný Ceník služeb,
podmínky služeb a případné podmínky dalších služeb Centropolu. Více na stránkách
www.centropoltelecom.cz.
4. Centropol si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky,
a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.centropoltelecom.cz, nebude-li výslovně
uveden termín pozdější.
5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti od 9. září. 2013 do 31. ledna 2014.
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