Akční nabídka
Carrier Ethernet Access - START 1/2019
Vážení obchodní přátelé,
pro období od 1. ledna 2019 do 30. dubna 2019 jsme pro Vás připravili akční nabídku
vztahující se na službu Carrier Ethernet Access (CEA) dle smlouvy uzavřené na základě
referenční nabídky Reference Acces Data Offer („RADO“), a to za dále uvedených
podmínek:
1) Poskytovatel uzavřel se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
IČO: 04084063 („CETIN“) smlouvu dle referenční nabídky RADO („Smlouva RADO“).
Slova uvozena velkým počátečním písmenem mají význam přiřazený jim v příslušné
Smlouvě RADO, není-li v této akční nabídce uvedeno jinak.
2) Poskytovatel na základě Smlouvy RADO:
a. objedná v období od 1. ledna 2019 do 30. dubna 2019 služby Carrier Ethernet
Access v rychlostních profilech uvedených v ustanovení čl. 4) této akční nabídky;
nebo
b. objedná

změnu

služeb

Carrier

Ethernet

Access,

které

byly

zřízeny

před 1. lednem 2019 s asymetrickými přenosovými rychlostmi (CEA), (bez ohledu
na to, zda se závazkem, nebo bez závazku), na služby Carrier Ethernet Access
v rychlostních profilech uvedených v ustanovení čl. 4) této akční nabídky, přičemž
nová pravidelná měsíční cena, uvedená v ustanovení čl. 4) této akční nabídky,
každé takto objednané služby Carrier Ethernet Access musí být stejná nebo vyšší
než měsíční cena hrazená Poskytovatelem za službu Carrier Ethernet Access
zřízenou před 1. lednem 2019, jejíž změna je objednávána dle tohoto čl. 2) písm. b.;
vše se závazkem na 24 měsíců. Poskytovatel je povinen ve své objednávce služeb Carrier
Ethernet Access dle tohoto čl. 2) uvést ID vygenerované po provedení ověření dostupnosti
služby v síti společnosti CETIN prostřednictvím RTS Scanu (Online Check) společnosti
CETIN s pozitivním výsledkem pro službu Carrier Ethernet Access v požadovaném
rychlostním profilu uvedeném v ustanovení čl. 4) této akční nabídky.
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3) Pokud Poskytovatel splní a bude plnit podmínky této akční nabídky, pak mu bude za
každou službu Carrier Ethernet Access zřízenou za podmínek této akční nabídky
v některém z rychlostních profilů uvedených v ustanovení čl. 4) této akční nabídky po
dobu 24 měsíců počítaných ode dne zřízení takové služby Carrier Ethernet Access
účtována pravidelná měsíční cena uvedená v ustanovení čl. 4) této akční nabídky u
příslušného rychlostního profilu. Pro vyloučení pochybností, po uplynutí doby 24 měsíců
uvedené v předchozí větě tohoto čl. 3) bude za každou službu Carrier Ethernet Access
zřízenou za podmínek této akční nabídky účtována pravidelná měsíční cena dle příslušné
přílohy Smlouvy RADO (Ceny).
4) Pravidelné měsíční ceny za služby Carrier Ethernet Access v případě využití této akční
nabídky a splnění podmínek této akční nabídky jsou následující:

Rychlost
4096/512 Kbit/s
16/1 Mbit/s
24/2 Mbit/s

Zvláštní pravidelná měsíční cena
(bez DPH)
500,00 Kč
560,00 Kč
670,00 Kč

5) Máte-li zájem jako Poskytovatel využít tuto akční nabídku a obdržet od společnosti CETIN
služby Carrier Ethernet Access na základě Smlouvy RADO za podmínek dle této akční
nabídky, pak na první (1.) stránce Vaší písemné objednávky příslušných služeb Carrier
Ethernet Access zřetelně uveďte slovní spojení „AKČNÍ NABÍDKA START 1/2019“, jinak
nárok na poskytnutí služeb Carrier Ethernet Access za podmínek dle této akční nabídky
nevznikne; v ostatním se objednávání služeb Carrier Ethernet Access, včetně akceptace
příslušné objednávky společností CETIN, řídí Smlouvou RADO.
6) Veškeré podmínky a ustanovení této akční nabídky se, za předpokladu splnění podmínek
této akční nabídky Poskytovatelem, stávají akceptací Poskytovatelovy objednávky
splňující podmínky ustanovení čl. 5) této akční nabídky společností CETIN součástí
Smlouvy RADO.
7) Společnost CETIN je oprávněna vydat k průběhu a celkovým výsledkům této akční
nabídky tiskovou zprávu nebo o ní informovat jinou veřejně dostupnou formou, s čímž
Poskytovatel využitím této akční nabídky souhlasí.
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8) Ustanovení § 1740 odst. 2, 3, § 1743, § 1780 až 1784 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se na tuto akční nabídku nepoužijí. Akceptace této
akční nabídky Poskytovatelem s jakýmkoli dodatkem, doplněním, výhradou, omezením
nebo jinou změnou, znamená odmítnutí této akční nabídky Poskytovatelem a není novou
nabídkou.
V případě zájmu případně rovněž kontaktujte Vašeho obchodního zástupce společnosti CETIN.
Tato nabídka platí do 30. dubna 2019, případně do doby jejího dřívějšího odvolání ze strany
společnosti CETIN. Společnost CETIN si vyhrazuje právo tuto akční nabídku kdykoli, a to i
před 30. dubnem 2019, odvolat formou oznámení této skutečnosti na internetových stránkách
společnosti CETIN či pouze odstraněním této akční nabídky z těchto internetových stránek.
Po odvolání této akční nabídky (či, pokud není odvolána, po 30. dubnu 2019) nemá žádný
Poskytovatel, který před takovým odvoláním tuto akční nabídku nevyužil (tedy nedoručil
objednávku společnosti CETIN v souladu s čl. 5) této akční nabídky), jakákoli práva a nároky
vyplývající z této akční nabídky či s ní související; uplynutí doby platnosti či odvolání této
akční nabídky se tak nevztahuje na objednávky služeb Carrier Ethernet Access vystavených
v souladu s touto akční nabídkou a doručených společnosti CETIN přede dnem uplynutí její
doby trvání či dnem odvolání této akční nabídky.
Veškerá další práva a povinnosti Stran týkající se poskytování služeb Carrier Ethernet Access
výslovně neuvedená v této akční nabídce se řídí Smlouvou RADO uzavřenou mezi
společností CETIN a příslušným Poskytovatelem.
Obchodní tým společnosti CETIN
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