Doplnění úplných pravidel marketingové akce k 10. výročí společnosti
Magnalink od 1. 1. 2019

1.

Organizátor akce

Magnalink, a.s., síídlem Na Brneě 362/15, Novýí Hradec Kraí loveí , 500 06 Hradec Kraí loveí , IČČ : 27547469,
zapsanaí v Obchodníím rejstrě ííku vedeneí m u Krajskeí ho soudu v Hradci Kraí loveí , oddííl B, vlozě ka 2797.

2.

Definice akce

a) Sníízěeníí cený internetu do maximaí lníí rýchlosti 100/100 Mbps z puů vodníí cený 399 Kcě na cenu 249
Kcě meě síícěneě prě i zaí vazku na 24 meě síícuů . Minimaí lníí rýchlost cě iníí 20/20 Mbps - jde o rýchlost
dostatecě nou pro potrě ebý beě zěneí domaí cnosti (standardníí datoveí toký a standardníí sledovaí níí
audiovizuaí lníího obsahu na smart TV nebo neě kolika PČ/tabletech/smartphonech).
b) Zaí kazníík bude prě ipojen nejvýsě sěíí rýchlostíí, kterou umozě níí technologie organizaí tora v býdlisě ti
zaí kaznííka, maximaí lneě vsě ak do rýchlosti 100/100 Mbps.
c) Akce se vztahuje na noveí zaí kaznííký, kterě íí zrě íídíí noveí odbeě rneí míísto a uzavrě ou s organizaí torem
smlouvu o poskýtovaí níí verě ejneě dostupnýí ch sluzě eb elektronickýí ch komunikacíí týí kajíícíí se datovýí ch
sluzě eb internetoveí konektivitý na 2 roký (daí le jen „smlouva“), a to píísemneě v listinneí podobeě na
zaí kaznickeí kancelaí rě i organizaí tora nebo distancě neě v listinneí podobeě pomocíí telefonu a dorucě eníí
listinneí podobý smlouvý pomocíí posě tovníích sluzě eb.
d) V prě íípadeě prě ipojeníí internetu o maximaí lníí rýchlosti 100/100 Mbps, a tedý meě síícěníí platbeě 249 Kcě
namíísto puů vodníí cený 399 Kcě , usě etrě íí zaí kazníík v pruů beě hu dvou let prě esneě 3600 Kcě .
e) Akce je primaí rneě urcě ena pro noveí zaí kaznííký – spotrě ebitele a/nebo fýzickeí osobý podnikatele s
míístem instalace v býtovýí ch domech, ktereí jsou v dosahu sííteě organizaí tora akce s minimaí lníí uí rovníí
rýchlosti datoveí ho toku 20/20 Mbps nebo v rodinnýí ch domech s minimaí lníí uí rovníí rýchlosti
datoveí ho toku 20/20 Mbps. Dosah sííteě organizaí tora viz www.magnalink.cz - lze oveě rěit na zaí kaznickeí
lince 491 009 007. Noveí zaí kaznííký s míístem instalace v rodinnýí ch domech nebo noveí zaí kaznííký
s individuaí lníím prě ipojeníím* v dosahu sííteě organizaí tora s minimaí lníí uí rovníí rýchlosti datoveí ho toku
10/10 Mbps je mozě neí v raí mci akce rovneě zě prě ipojit, ovsě em aktivacě níí poplatek dle platneí ho cenííku
organizaí tora se v takoveí m prě íípadeě navýsě uje azě o 3 500 Kcě za uí cě elem pokrýtíí nezbýtnýí ch naí kladuů
spojenýí ch s instalacíí odpovíídajíícíí technologie v míísteě instalace.
f) Aktivacě níí poplatek a cena za pronaí jem routeru odpovíídajíí cenaí m v platneí m cenííku organizaí tora. V
prě íípadeě rodinnýí ch domuů je aktivacě níí poplatek navýí sěen podle cě l. 2 píísm. e).

3.

Trvání akce

Akce trvala od 27. 8. 2018 do 31. 12. 2018 vcě etneě a býla organizaí torem prodlouzě ena a daí le trvaí
pouze pro noveí zaí kaznííký od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019. Smlouvu s parametrý teí to akce lze uzavrě íít

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Individuální připojení souvisí s umístěním přijímacího zařízení na bytových domech tam, kde nelze využít napojení na standardní
datový rozvod bytového domu (např. umístění antény na konstrukci balónu/lodžie; na fasádě domu nebo na okně zákazníka)

v pruů beě hu teí to lhuů tý, prě icě emzě zahaí jeníí poskýtovaí níí sluzě bý (uí cě innost smlouvý) musíí nastat
nejpozdeě ji 30. 6. 2019.

4.

Pravidla akce

a) Akce se muů zě e zuí cě astnit kazě daí fýzickaí osoba, kteraí dosaí hla v dobeě konaí níí akce alesponě 18 let,
splně uje podmíínku uvedenou v cě l. 2 píísm. e) a v dobeě trvaí níí akce, tj. nejpozdeě ji do 28. 2. 2019, se stane
zaí kaznííkem spolecě nosti Magnalink, a.s. na zaí kladeě uzavrě eneí smlouvý dle cě l. 2.
b) Zpracovaí níí osobníích uí dajuů se rě íídíí Narě íízeníím Evropskeí ho parlamentu a Radý (EU) 2016/679
ze dne 27.4.2016 o ochraneě fýzickýí ch osob v souvislosti se zpracovaí níím osobníích uí dajuů a o volneí m
pohýbu teě chto uí dajuů (GDPR) a navazujíícíími zaí koný ČČ eskeí republiký. Informace pro uí cě astnííký
o zpracovaí níí osobníích uí dajuů jsou k dispozici v samostatneí m dokumentu dostupneí m na
www.magnalink.cz a na kontaktníích míístech Magnalink.
c) V prě íípadeě , zě e nebude z technickýí ch, organizacě níích nebo bezpecě nostníích duů voduů mozě neí
v poptaí vaneí lokaliteě v daneí m cě ase sluzě bu zprovoznit, bude poptaí vka zaí kaznííka ponechaí na v evidenci
do dobý, kdý bude prě ekaí zě ka odstraneě na (bude mozě neí sluzě bu zprovoznit), maximaí lneě ale po dobu
3 let, prě íípadneě bude zaí kaznííkovi ze straný Magnalink a.s. navrzě eno alternativníí rě esě eníí sluzě bý, pokud
zaí kazníík saí m v takoveí mto prě íípadeě od sveí poptaí vký neodstoupíí.
d) Akci nelze kombinovat s dalsě íími akcemi organizaí tora.

5.

Závěrečná ustanovení

a) Organizaí tor si výhrazuje praí vo bez naí hradý akci zkraí tit, odlozě it, prě erusě it anebo zrusě it cě i
jednostranneě zmeě nit nebo doplnit jejíí pravidla po celou dobu jejíího trvaí níí, a to tak, zě e zmeě nu výhlaí síí
na oficiaí lníím webu, kde jsou takeí k dispozici uí plnaí pravidla akce v platneí m zneě níí. O jakýí chkoliv
reklamacíích cě i naí mitkaí ch rozhoduje s konecě nou platnostíí organizaí tor akce.
b) Tato pravidla mohou býí t ve zkraí ceneí verzi zverě ejneě na na propagacě níích cě i jinýí ch materiaí lech v
souvislosti s akcíí. V prě íípadeě pochýbnostíí je vsě ak rozhodujíícíí pouze zneě níí teě chto uí plnýí ch pravidel.
c) UÚ cě ast v akci je dobrovolnaí a uí cě astníík svou uí cě astíí v akci projevenou zaí jmem uzavrě íít smlouvu s
danýí mi parametrý výjadrě uje svuů j souhlas s jejíími Pravidlý. Tento dokument saí m o sobeě (bez spojeníí
se smlouvou) neprě edstavuje uí plnou nabíídku na uzavrě eníí smlouvý.
d) Tato uí plnaí pravidla jsou po dobu trvaí níí akce zverě ejneě na v elektronickeí podobeě na webovýí ch
straí nkaí ch www.magnalink.cz a zaí roveně ulozě ena v píísemneí podobeě na adrese: Magnalink, a.s., síídlem
Na Brneě 362/15, Novýí Hradec Kraí loveí , 500 06 Hradec Kraí loveí .
e) Tato uí plnaí pravidla ve zneě níí obou doplneě níí jsou platnaí a uí cě innaí od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019.

Magnalink, a.s.

