Akční nabídka
VDSL modemů za zvýhodněnou cenu
Vážení obchodní přátelé,
v rámci podpory prodeje a zkvalitňování broadbandových služeb společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063 („CETIN“) bychom Vám rádi nabídli možnost
nákupu VDSL modemů za zvýhodněnou cenu při zřízení nových služeb poskytovaných dle smluv
uzavřených na základě referenční nabídky přístupu k síti Mass Market Offer („MMO“) anebo na
základě nabídky přístupu na bázi virtuálního zpřístupnění („VULA“).
Předmětem této akční nabídky je poskytnutí modemu podporujícího služby poskytované
na technologii VDSL až do rychlosti 250 Mb/s za zvýhodněné ceny modemu, které budou činit:
-

300,- Kč bez DPH za modem s podporou nejvýše VDSL2; a

-

2.600,- Kč bez DPH za modem s podporou nejvýše VDSL3.

Podmínky pro využití této akční nabídky:
1. Partner uzavřel se společností CETIN smlouvu na bázi MMO („Smlouva MMO“) a/nebo na bázi
VULA („Smlouva VULA“).
2. Pro účely posouzení práva na získání modemu za zvýhodněnou cenu se zohledňují počty
objednaných a zároveň zřízených služeb v některém kalendářním čtvrtletí („Kalendářní
čtvrtletí“) v období od 1. dubna 2019 do 30. září 2019.
3. Ke každé objednané a zřízené službě (v případě Smlouvy MMO službě Internet CA, v případě
Smlouvy VULA službě VULA CA) s přístupovou technologií VDSL2 v Kalendářním čtvrtletí bude
poskytnut jeden (1) kus modemu s podporou VDSL2 za zvýhodněnou cenu dle této akční
nabídky, pokud bude objednán ve stejném Kalendářním čtvrtletí jako příslušná služba. Ke každé
objednané a zřízené službě (v případě Smlouvy MMO službě Internet CA, v případě Smlouvy
VULA službě VULA CA) s přístupovou technologií VDSL3 v Kalendářním čtvrtletí bude poskytnut
jeden (1) kus modemu s podporou VDSL3 za zvýhodněnou cenu dle této akční nabídky, pokud
bude objednán ve stejném Kalendářním čtvrtletí jako příslušná služba. Pro vyloučení
pochybností, nárok na získání modemu za zvýhodněnou cenu nevzniká v případě (i) migrace
mezi jednotlivými nabídkami služeb poskytovaných společností CETIN, (ii) migrace mezi
smluvními vztahy uzavřenými se společností CETIN a (iii) v obdobných případech; pro účely
stanovení celkové bilance se tak nezohlední migrace služeb např. v důsledku odprodeje
zákaznické báze anebo přechodu na jinou nabídku služeb.
4. Partner v Kalendářním čtvrtletí neměl celkovou negativní bilanci zřízených, resp.
importovaných, služeb vůči zrušeným, resp. exportovaným, službám (v případě Smlouvy MMO
služeb Internet CA, v případě Smlouvy VULA služeb VULA CA). Pro účely stanovení celkové
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bilance se nezohlední projektově řízené migrace služeb např. v důsledku odprodeje zákaznické
báze anebo přechodu na jinou nabídku služeb.
5. Po dobu trvání této akční nabídky Partner objednává modemy za standardní cenu uvedenou
na https://www.cetin.cz/koncova-zarizeni. Zvýhodněná cena bude poskytnuta za každý modem
dodaný za podmínek této akční nabídky, a to po skončení příslušného Kalendářního čtvrtletí.
Společnost CETIN vystaví dobropis odpovídající rozdílu mezi standardní a zvýhodněnou cenou.
6. Minimální objednávané množství je 10 modemů s podporou VDSL 2 nebo 10 modemů
s podporou VDSL 3 v jednom kalendářním měsíci během Kalendářního čtvrtletí.
7. Zvýhodněná cena bude poskytnuta maximálně na 1.000 modemů s podporou VDSL2 za
Kalendářní čtvrtletí.
8. Máte-li zájem využít tuto akční nabídku, pak tuto skutečnost písemně (lze rovněž e-mailem)
oznamte Vašemu obchodnímu zástupci ze společnosti CETIN s uvedením toho, že máte zájem
akční nabídku „VDSL modemů za zvýhodněnou cenu“ využít. V oznámení rovněž uveďte
smlouvy, na které požadujete aplikovat podmínky této akční nabídky (Smlouva MMO
nebo Smlouva VULA). Proces objednávání včetně akceptace příslušné objednávky společností
CETIN, jakož i jejich provedení, se řídí příslušnou smlouvou (Smlouvou MMO nebo Smlouvou
VULA).
9. 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 Partner využitím
této akční nabídky souhlasí.
10. 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
Partnerem s jakýmkoli dodatkem, doplněním, výhradou, omezením nebo jinou změnou,
znamená odmítnutí této akční nabídky Partnerem a není novou nabídkou.
11. Podmínky této akční nabídky se potvrzením společnosti CETIN zaslaným Partnerovi v návaznosti
na jeho oznámení dle odst. 8 této akční nabídky stávají součástí příslušné Smlouvy MMO, nebo
Smlouvy VULA. Veškerá další práva a povinnosti společnosti CETIN a příslušného Partnera
týkající se poskytování služeb výslovně neuvedená v této akční nabídce se řídí příslušnou
Smlouvou MMO, nebo Smlouvou VULA.
Tato nabídka platí do 30. září 2019, případně do doby jejího odvolání ze strany společnosti CETIN.
V této souvislosti si společnost CETIN vyhrazuje právo tuto akční nabídku kdykoli,
a to i před 30. zářím 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 nemá žádný Partner, který před takovým odvoláním tuto akční
nabídku nevyužil, jakákoli práva a nároky vyplývající z této akční nabídky či s ní související.
Zdroje pro tuto akci jsou omezeny, proto si společnost CETIN vyhrazuje právo odmítnout
objednávky modemů při vyčerpání skladových zásob příslušných modemů.
Obchodní tým společnosti CETIN
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