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Zvláštní podmínky pro marketingovou akci
„5G internet za 95 Kč na 6 měsíců“ 

1. Tyto zvláštní podmínky pro marketingovou akci „5G internet za 95 Kč na 6 měsíců“ (dále jen „akční nabídka“) vydané 
společností Nordic Telecom Regional s.r.o. se sídlem Jihlavská 1558/21, PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 04593332 , zapsané v 
Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 359043 (dále jen„Poskytovatel”) upravují některá 
práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a osobou, které jsou služby elektronických komunikací poskytovány (dále jen 
„Účastník“) a jsou určeny všem potenciálním novým zájemcům, kteří mají zájem o nové služby; konkrétně se jedná o tyto 
tarify pevného internetu: Nordic 5G 30, Nordic 5G 60 a Nordic 5G 100  („Služba“) v lokalitách, kde je Služba dostupná. 

2. Obsahem této akční nabídky je poskytnutí Služby za zvýhodněnou cenu 95,- Kč na prvních 6 měsíců, oproti ceně uvedené 
v Ceníku. Po uplynutí 6ti měsíců potom za zvýhodněnou cenu oproti ceníku následovně:

• sleva 50,- Kč z měsíčního paušálu pro tarif Nordic 5G 30

• sleva 100,- Kč z měsíčního paušálu pro tarif Nordic 5G 60

• sleva 150,- Kč z měsíčního paušálu pro tarif Nordic 5G 100

3.  Zvýhodněná cena počíná běžet od data aktivace Služby. 

4. 4. Podmínky poskytování služby se řídí obchodními podmínkami služeb Nordic Telecom Regional s.r.o. uvedenými na 
stránkách https://www.nordictelecom.cz/podpora/obchodni-podminky-regional; přičemž základní smluvní podmínky, tak, 
jak je účastník sjednal při uzavírání smlouvy, obsahuje listina „Účastnické smlouvy“, kterou Účastník obdrží před aktivací 
Služby. 

5. 5. V případě, že bude ukončena Účastnická smlouva za dobu trvání platnosti slevy, která je uvedena v odst. 2, nelze požadovat 
náhradu slevy v penězích ani jinou možnou kompenzaci. 

6. 6. Vzhledem k tomu, že k případnému uzavření Účastnické smlouvy dojde při této akční nabídce mimo obvyklé prostory, 
resp. distančním způsobem, má účastník právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů od aktivace 
Služby. Podmínky takového odstoupení upravuje Účastnická smlouva. 

7. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit podmínky v celém rozsahu zejména v rozsahu Služeb, ceny, 
kvality a garance poskytované Služby, podmínek instalace Zařízení, či tuto akční nabídku, či samotnou Službu zrušit. O všech 
změnách bude Účastník informován ve formě stanovené ve Všeobecných obchodních podmínkách uvedených na https://
nordictelecom.cz/podpora/dokumentace/. 

8. Tato akční nabídka má platnost jen pro nové objednávky přijaté v období od 8. 8. 2022 do 14. 8. 2022 za předpokladu, že k 
aktivaci služby internetu u zákazníka dojde nejpozději do 30. 09. 2022. Nabídka se nevztahuje na případy migrace zákazníka 
mezi tarify nebo změny tarifu v rámci technologie.
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