Zvláštní podmínky pro marketingovou akci
“Sleva na Wifi routery“
1.

Tyto zvláštní podmínky pro marketingovou akci „Sleva na Wifi routery“ (dále jen „akční nabídka“) vydané společností Nordic
Telecom s.r.o. se sídlem Jihlavská 1558/21, PSČ 140 00 Praha 4, IČO: 04001281, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240959 (dále jen „Poskytovatel”) upravují některá práva a povinnosti mezi
Poskytovatelem a osobou, které jsou služby elektronických komunikací poskytovány (dále jen „Účastník“).

2.

Tato akční nabídka je určena všem Účastníkům, kteří mají zájem o pořízení nového zařízení pro příjem internetu ke stávající
nebo nové službě poskytované Poskytovatelem.

3.

Obsahem této akční nabídky je prodej zařízení definovaného níže za zvýhodněnou cenu oproti ceně uvedené v Ceníku
k tarifům: Nordic 5G 30, Nordic 5G 60, Nordic 5G 100 (dále jen „Služba”):
•

WiFi router basic za 95 Kč (namísto 495,- Kč) WiFi 2,4 GHz pro připojení minimálně 2 zařízení s internetovým tarifem do
100 Mbps. Příklad zařízení: Mikrotik hAP lite TC / TP-LINK WR840N

•

WiFi router standard za 495 Kč (namísto 995,- Kč) WiFi 2,4 + 5 GHz pro připojení minimálně 4 zařízení s internetovým
tarifem do 100 Mbps. Příklad zařízení: Mikrotik hAP AC lite TC/TP-LINK Archer C6

•

WiFi router profi za 995 Kč (namísto 1.695,- Kč) WiFi 2,4 + 5 GHz pro připojení minimálně 4 zařízení s internetovým tarifem
nad 100 Mbps. Příklad zařízení: Mikrotik RBD52G-5HacD2HnD

(dále jen „Zařízení”).
4.

Zvýhodněná cena Zařízení platí v době prodeje Zařízení.

5.

Ke každé Službě může Účastník zakoupit pouze jedno Zařízení.

6.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit podmínky v celém rozsahu zejména v rozsahu typu zařízení,
ceny, a dostupnosti za tuto akční cenu. O všech změnách bude Účastník informován ve formě stanovené ve Všeobecných
obchodních podmínkách uvedených na www.nordictelecom.cz/podpora/obchodni-podminky.

7.

Tato akční nabídka má platnost jen pro prodeje realizované v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021.
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