Úplná pravidla akce „Letenka na měsíc“
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.

Informace o trvání a průběhu akce
•

3.

Akce trvaí od 8.6.2018 do 30.6.2018, vcě etneě .

Pravidla akce

•
Akce se muů zě e zuí cě astnit kazě daí fýzickaí osoba, kteraí dosaí hla v dobeě konaí níí akce
alesponě 18 let.
•
Akce je urcě enaí pro noveí zaí kaznííký, kterě íí v obdobíí od 8.6. do 30.6.2018 podepíísěíí
novou smlouvu. Staí vaí jíícíí zaí kaznííci se mohou akce zuí cě astnit, pokud navýí sěíí svoji sluzě bu.
•
K prě ihlaí sě eníí se do akce stacě íí, kdýzě zavolaí te na cě ííslo 491 009 007 nebo, napíísěete
na e-mail info@magnalink.cz, nebo výplnííte Kontaktníí formulaí rě na nasě ich webovýí ch straí nkaí ch
www.magnalink.cz, prě icě emzě je nutneí v komunikaci uveí st koí d Vasě íí letenký na meě sííc internet
zdarma.
•

Jakmile podepíísěete smlouvu, zíískaí te Odmeě nu, viz bod 4.

4. Odměna
•
Kazě dýí zaí kazníík spolecě nosti Magnalink, a.s., kterýí prě i objednaí níí sluzě bý nahlaí síí
koí d sveí letenký na meě sííc internetu zdarma, kterýí se spolecě nostíí Magnalink, a.s. uzavrě e smlouvu
o prě ipojeníí k internetu, zíískaí po uzavrě eníí teí to smlouvý jeden meě sííc internetu ZDARMA – a to s
platnostíí od zacě aítku noveí ho kalendaí rě níího meě sííce po podpisu smlouvý.
•
Letenký na meě sííc internetu zdarma se nescě íítajíí, Kazě daí smlouva se pojíí pouze s
jedníím koí dem.

5. Závěrečná ustanovení
•
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.

•
Organizaí tor neodpovíídaí za uí plnost teě chto Pravidel, kteraí mohou býí t ve zkraí ceneí
verzi zverě ejneě na na propagacě níích cě i jinýí ch materiaí lech v souvislosti s akcíí. Tato Pravidla jsou
povazě ovaí na v raí mci akce za jedinaí , uí plnaí a konecě naí .
•
ÚÚ cě ast v akci je dobrovolnaí a uí cě astníík svou uí cě astíí v akci výjadrě uje svuů j souhlas s
jejíími Pravidlý.
•
Pravidla jsou ve sveí m plneí m zneě níí 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 .
•

Akce lze kombinovat s dalsě ím
í i akcemi organizaí tora.

