
1. Tyto zvláštní podmínky pro marketingovou akci „Sleva na tarif Neomezená DATA“ (dále jen „Zvláštní pod-
mínky“) vydané společností Nordic Telecom s.r.o., se  sídlem Českomoravská 2408/1a, PSČ 190 00 Praha 
9, IČ:04001281, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
240959 (dále jen „Nordic Telecom“ nebo také „Poskytovatel“) upravují některá práva a povinnosti mezi 
Poskytovatelem a osobou, které jsou služby elektronických komunikací poskytovány (dále jen „Účastník“).

2. Každý účastník, který si v období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 nově zřídí službu Neomezená DATA se 
závazkem nepřetržitě užívat službu a platit za ni po dobu 24 měsíců, získá dodatečnou slevu z měsíčního 
paušálu ve výši 100 Kč po dobu trvání závazku.

3. Od 25. měsíce bude účtována cena služby v souladu s platným Ceníkem.

4. Podmínkou poskytnutí slevy je, aby požadavek na zřízení služby byl uplatněn u Poskytovatele 
řádně a včas ve lhůtě uvedené v čl. 2.

5. Poskytovatel je oprávněn doplňovat a měnit tyto Zvláštní podmínky. Poskytovatel se zavazuje 
o každé změně Zvláštních podmínek informovat Účastníka. Poskytovatel je povinen nejméně 1 
měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své pro-
vozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň je Poskytovatel povinen informovat 
Účastníka o uveřejnění. Pokud se jedná o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení po-
stavení Účastníka, je Poskytovatel povinen prokazatelně informovat Účastníka, jehož smlouva 
obsahuje ustanovení o úhradě v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na 
kterou je smlouva uzavřena, rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, 
a to bez této úhrady, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Informaci je Poskyto-
vatel povinen poskytnout Účastníkovi způsobem, který si Účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. 
Právo ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na 
základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy na základě rozhodnutí správního 
orgánu.

6. Tyto Zvláštní podmínky a ostatní části Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Platné 
znění Všeobecných podmínek, těchto Zvláštních podmínek, Ceníku služeb a aktuální nabídka 
poskytovaných Služeb a další aktuální informace jsou k dispozici na internetových stránkách 
Poskytovatele (www.nordictelecom.cz) a v provozovnách Poskytovatele a jeho obchodních 
partnerů. 

Tyto Zvláštní podmínky nabývají účinnosti dne 1. července 2017.
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