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Vánoční nabídka Nordic Telecom Regional 
(od 16. 11. 2020)

“Sleva 200 Kč na 6 měsíců na tarify pevného internetu“

1. Tyto zvlá š tní  podmí nky pro marketingovou akci „Sleva 200 Kč  na 6 mě sí ců  na tarify pevné ho internetu a wifi router jako 
dárek“ (dá le jen „akč ní  nabí dka“) vydané  společ ností  Nordic Telecom Regional s.r.o. se sí dlem Dornych 486/47b, Trnitá , 
617 00 Brno, IČ : 04593332, zapsané  v Obchodní m rejstř í ku vedené m Krajský m soudem v Brně , oddí l C, vlož ka 90820 
(dá le jen Nordic Telecom Regional) upravují  ně která  prá va a povinnosti mezi Poskytovatelem a osobou, které  jsou služ by 
elektronický ch komunikací  poskytová ny (dá le jen „Ú č astní k“) a jsou urč eny vš em potenciá lní m nový m zá jemců m, kteř í  mají  
zá jem o nové  služ by Nordic Optika 40, Nordic Optika 100, Nordic Optika 250, Nordic Optika 500, Nordic Optika 1000, Nordic 
LAN+ 40, Nordic LAN+ 100, Nordic LAN+ 250, Nordic LAN+ 500, Nordic LAN+ 1000, Nordic Wifi 10, Nordic Wifi 20, Nordic Wifi 
30, Nordic Wifi 40, Nordic Wifi 50, Nordic LAN 10, Nordic LAN 20, Nordic LAN 30, Nordic LAN 40, Nordic LAN 50 („Služ ba“) 
v lokalitá ch, kde je Služ ba dostupná .            
   

2. Obsahem té to akč ní  nabí dky je poskytnutí  Služ by po vymezenou dobu 6 mě sí ců  za zvý hodně nou cenu se slevou 200 Kč  
z mě sí č ní ho pauš á lu za Služ bu, oproti ceně  uvedené  v Cení ku. A dále poskytnutí slevy 495 Kč vč. DPH na nákup wifi routeru 
k výše uvedeným tarifům. Tato sleva bude poskytnuta pouze je-li wifi router kupován od instalačního technika v průběhu 
instalace pevného internetu. Vztahuje se na všechny wifi routery v aktuální nabídce Nordic Telecom Regional.    
    

3.  Doba 6 mě sí ců  poč í ná  bě ž et od data aktivace Služ by. Po uplynutí  té to 6 mě sí č ní  doby bude Služ ba již  ú č tovaná  za standardní  
cení kovou cenu.              

4. Podmí nky poskytová ní  služ by se ř í dí  obchodní mi podmí nkami služ eb Nordic Telecom Regional s.r.o. uvedený mi na strá nká ch 
https://www.nordictelecom.cz/podpora/obchodni-podminky-regional; př ič emž  zá kladní  smluvní  podmí nky, tak, jak je 
ú č astní k sjednal př i uzaví rá ní  smlouvy, obsahuje listina „Ú č astnické  smlouvy“, kterou Ú č astní k obdrž í  př ed aktivací  Služ by. 
              

5. Vzhledem k tomu, ž e k př í padné mu uzavř ení  Ú č astnické  smlouvy dojde př i té to akč ní  nabí dce mimo obvyklé  prostory, resp. 
distanč ní m způ sobem, má  ú č astní k prá vo od takto uzavř ené  smlouvy odstoupit, a to ve lhů tě  14 dnů  od aktivace Služ by. 
Podmí nky takové ho odstoupení  upravuje Ú č astnická  smlouva.         
     

6. Poskytovatel si vyhrazuje prá vo kdykoliv aktualizovat a mě nit podmí nky v celé m rozsahu zejmé na v rozsahu Služ eb, ceny, 
kvality a garance poskytované  Služ by, podmí nek instalace Zař í zení , č  i tuto akč ní  nabí dku, č i samotnou Služ bu zruš it. 
O vš ech změ ná ch bude Ú  č  astní  k informová n ve formě  stanovené  ve Vš eobecný ch obchodní ch podmí nká ch uvedený ch 
na www.nordictelecom.cz/podpora.            
  

7. Tato akč ní  nabí dka má  platnost jen pro nové  objedná vky př ijaté  v období  od 16. 11. 2020 do 31. 1. 2021 za př edpokladu, ž e 
k aktivaci služ by internetu u zá kazní ka dojde nejpozdě ji do 28. 2. 2021 . Nabí dka se nevztahuje na př í pady migrace zá kazní ka 
mezi tarify nebo změ ny tarifu v rá mci technologie. 
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