Akční nabídka podpory zrychlení přístupu k internetu migrací na
technologii VDSL nebo FTTX – 2018
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 040 84 063 („CETIN“) pro období
od 1.6.2018 do 31.12.2018 připravila akční nabídku pro smluvní partnery společnosti CETIN, kteří
využívají služby na základě smlouvy o přístupu k veřejné pevné komunikační síti společnosti CETIN
Mass Market Offer (MMO), Carrier IP Stream (CIPS) nebo Carrier Broadband (CBB). Cílem akční
nabídky je podpora migrace Služeb Přístupu z technologie ADSL na VDSL nebo FTTX. Za každou
objednanou a dokončenou změnu Služby Přístupu migrací z technologie ADSL na VDSL nebo FTTX
poskytne společnost CETIN odměnu za níže uvedených podmínek:
1. Obsahem akční nabídky je poskytnutí jednorázové odměny v případě každé Služby Přístupu
aktivní ke dni 31.5.2018, u které bude v období 4 po sobě následujících kalendářních měsíců
zvolených Partnerem, počínajícím vždy od prvního dne kalendářního měsíce, a to nejdříve
od 1.6.2018, a končícím nejpozději 31.12.2018, („Migrační období“) zahájeno provedení
přechodu z technologie ADSL na technologii VDSL nebo FTTX tímto způsobem:
a) MMO: Změna z libovolné varianty Přístupu DSLA XX na variantu Přístupu DSLV 20, DSLV
40, DSLV 80, DSLV 250, Optical 20, Optical 40, Optical 100, Optical 250, Optical 500,
Optical 750 nebo Optical 1000;
b) CIPS/CBB: Změna z libovolné stávající varianty Přístupu poskytované na technologii
ADSL či ADSL2+ na variantu Přístupu poskytovanou na technologii VDSL s rychlostí
20480/2048 nebo 40960/2048 kb/s;
c) a zároveň v případě písm. a) i b) výše následně, nejpozději však do konce měsíce
následujícího po skončení Migračního období, došlo k připojení a synchronizaci
koncového zařízení s podporou VDSL2 či FTTX u Účastníka Partnera (tj. pro VDSL2
synchronizace s využitím modulace G.993.2 dle ITU).
2. Výše jednorázové odměny činí 400,- Kč (bez DPH).
3. Poskytnutím odměny za přechod na technologii VDSL končí případné právo Partnera
vyplývající ze smlouvy MMO na poskytnutí měsíční slevy z ceny služby Internet CA ve výši 20,Kč za dosažení přenosové rychlosti nepřesahující 16 Mb/s (sleva za nekvalitu).
4. Změnová objednávka přechodu z technologie ADSL na technologii VDSL v rámci této akční
nabídky nebude zpoplatněna.
5. Nárok na odměnu bude Partnerovi přiznán vždy k poslednímu dni každého měsíce Migračního
období, nejpozději však k poslednímu dni měsíce následujícího po skončení Migračního
období, a to za všechny Přístupy, u nichž byl dokončen přechod na technologii VDSL nebo
FTTX nejpozději v průběhu měsíce následujícího po skončení Migračního období. Odměna
spojená s objednávkami zaslanými v průběhu posledního kalendářního měsíce Migračního
období bude Partnerovi poskytnuta i v případě, že přechod na technologii VDSL nebo FTTX
bude dokončen nejpozději v průběhu měsíce následujícího po skončení Migračního období.
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Ověření síťové synchronizace dle odstavce 1 písm. c) výše bude probíhat v systémech
společnosti CETIN. Nebude-li možné dokončení přechodu ověřit z důvodu nepřipojeného
koncového zařízení, nebude odměna poskytnuta. Společnost CETIN si vyhrazuje právo zpětně
zkontrolovat dodržení podmínek této akční nabídky.
6. Společnost CETIN je oprávněna vydat k průběhu a celkovým výsledkům akční nabídky
tiskovou zprávu nebo o ní informovat jinou veřejně dostupnou formou, s čímž Partner
využitím této akční nabídky souhlasí.
V případě zájmu o využití této akční nabídky, prosím, kontaktujte co nejdříve svého obchodního
zástupce společnosti CETIN, a to nejpozději do 21.5.2018.
Výše uvedené podmínky se na práva a povinnosti společnosti CETIN a Partnera vyplývající
z příslušné smlouvy o přístupu k veřejné pevné komunikační síti společnosti CETIN vztahují na
základě výslovné akceptace ze strany Partnera do 28.5.2018 obsahující počáteční datum dle
odstavce 1 této akční nabídky výše a stávají se součástí příslušné smlouvy o přístupu k veřejné
pevné komunikační síti společnosti CETIN.
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