Akční nabídka
ADSL na VDSL 2019
Vážení obchodní přátelé,
pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 („Migrační období“) jsme pro Vás připravili
tuto akční nabídku vztahující se na služby poskytované společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., IČO: 04084063 („CETIN“) dle smlouvy uzavřené na základě referenční nabídky
přístupu k síti Mass Market Offer („MMO“), dle smlouvy o přístupu k infrastruktuře sítě
společnosti CETIN využívající technologie Carrier IP Stream („CIPS“) a dle smlouvy o přístupu
k infrastruktuře sítě společnosti CETIN využívající technologie Broadband („CBB“).
Cílem této akční nabídky je podpora zrychlování sítě společnosti CETIN prostřednictvím
(i) migrace z technologie ADSL na technologii VDSL při souběžné výměně koncového ADSL
zařízení za koncové VDSL zařízení bez výjezdu technika („Migrace zařízením“) a (ii) migrace
z rychlostního profilu ADSL na rychlostní profil VDSL bez nutnosti výjezdu technika a výměny
koncového zařízení („Migrace profilem“). Společnost CETIN poskytne smluvnímu partnerovi
společnosti CETIN za každou objednanou a dokončenou Migraci zařízením odměnu,
a to za podmínek dále uvedených s tím, že vždy platí podmínky části I., nebo části II., nebo části
III., podle toho, kterou smlouvu má příslušný smluvní partner se společností uzavřenou, společně
se společnými ustanoveními uvedenými v části IV. této akční nabídky, tj. např. pro smluvního
partnera společnosti CETIN, který má se společností CETIN uzavřenou Smlouvu MMO, jak je
specifikována v části I. odst. 1, platí podmínky dle části I. a IV., nikoli už části II. a III. této akční
nabídky:
I.

Podmínky vztahující se k MMO:
1. Partner uzavřel se společností CETIN smlouvu na bázi MMO („Smlouva MMO“). Údaje s velkým
počátečním písmenem mají význam přiřazený jim v příslušné Smlouvě MMO, není-li v této
akční nabídce uvedeno jinak.
2. Partner objedná v souladu se Smlouvou MMO Migraci zařízením spočívající ve změně
z libovolné varianty Služby Přístup DSLA na variantu Služby Přístup DSLV 20, DSLV 40, DSLV 80
nebo DSLV 250 u přípojek Partnera uvedených v příslušném seznamu poskytnutém Partnerovi
společností CETIN a nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po
kalendářním čtvrtletí Migračního období, v němž došlo k objednání Migrace zařízením, bude
připojeno a synchronizováno koncové zařízení s podporou VDSL u Účastníka Partnera.
Společnost CETIN si vyhrazuje právo seznam přípojek poskytnutý Partnerovi uvedený
v předchozí větě upravovat.

II.

Podmínky vztahující se k CIPS:
3. Poskytovatel uzavřel se společností CETIN smlouvu CIPS („Smlouva CIPS“). Údaje s velkým
počátečním písmenem mají význam přiřazený jim v příslušné Smlouvě CIPS, není-li v této akční
nabídce uvedeno jinak.
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4. Poskytovatel objedná v souladu se Smlouvou CIPS Migraci zařízením spočívající ve změně
Přístupu Carrier IP DSL CA z technologie ADSL na technologii VDSL s rychlostí 20480/2048 kb/s
nebo s rychlostí 40960/2048 kb/s u přípojek Poskytovatele uvedených v příslušném seznamu
poskytnutém Poskytovateli společností CETIN a nejpozději do konce kalendářního měsíce
bezprostředně následujícího po kalendářním čtvrtletí Migračního období, v němž došlo
k objednání Migrace zařízením, bude připojeno a synchronizováno koncové zařízení
s podporou VDSL u Účastníka. Společnost CETIN si vyhrazuje právo seznam přípojek poskytnutý
Poskytovateli uvedený v předchozí větě upravovat.
III.

Podmínky vztahující se k CBB
5. Poskytovatel uzavřel se společností CETIN smlouvu CBB („Smlouva CBB“). Údaje s velkým
počátečním písmenem mají význam přiřazený jim v příslušné Smlouvě CBB, není-li v této akční
nabídce uvedeno jinak.
6. Poskytovatel objedná v souladu se Smlouvou CBB Migraci zařízením spočívající ve změně
Přístupu Carrier Broadband Limit a/nebo Přístupu Carrier Broadband Super z technologie ADSL
na technologii VDSL s rychlostí 20480/2048 kb/s nebo s rychlostí 40960/2048 kb/s u přípojek
Poskytovatele uvedených v příslušném seznamu poskytnutém Poskytovateli společností CETIN
a nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním
čtvrtletí Migračního období, v němž došlo k objednání Migrace zařízením, bude připojeno a
synchronizováno koncové zařízení s podporou VDSL u Účastníka. Společnost CETIN si vyhrazuje
právo seznam přípojek poskytnutý Poskytovateli uvedený v předchozí větě upravovat.

IV.

Společné ustanovení
7. Partner (Partnerem se pro účely této části IV. rozumí rovněž Poskytovatel dle Smlouvy CIPS a
dle Smlouvy CBB) objedná provedení Migrace profilem u přípojek uvedených v seznamu
poskytnutém Partnerovi společností CETIN („Seznam MP“), a to v minimálním počtu 70 %
přípojek uvedených v Seznamu MP. Vyhodnocení Migrace profilem za každé jednotlivé
kalendářní čtvrtletí Migračního období bude provedeno nejpozději k poslednímu dni
kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po skončení příslušného kalendářního
čtvrtletí Migračního období proti příslušnému Seznamu MP. Společnost CETIN si vyhrazuje
právo Seznam MP upravovat.
8. Výše jednorázové odměny za každou Migraci zařízením provedenou za podmínek v ustanovení
části I. odst. 2, nebo části II. odst. 4, nebo části III. odst. 6 této akční nabídky činí částku 700,- Kč
bez DPH s tím, že v případě, že Migrace profilem nebude provedena v rozsahu alespoň 70 %
přípojek uvedených v příslušném Seznamu MP (viz část IV. odst. 7 této akční nabídky) se tato
jednorázová odměna snižuje o 10,- Kč za každé započaté jedno procento pod rozsah 70 %.
Za každou jednu Migraci zařízením provedenou za podmínek v ustanovení části I. odst. 2, nebo
části II. odst. 4, nebo části III. odst. 6 této akční nabídky bude poskytnuta pouze jedna odměna.
9. Nárok na odměnu části IV. odst. 8 této akční nabídky bude Partnerovi přiznán k poslednímu
dni každého kalendářního čtvrtletí Migračního období, nejpozději však k poslednímu dni
kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním čtvrtletí Migračního období,
a to za všechny Migrace zařízením dokončené nejpozději v průběhu kalendářního měsíce
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bezprostředně následujícího po hodnoceném kalendářním čtvrtletí Migračního období, v němž
byla Migrace zařízením objednána.
10. Pro Migrace zařízením objednané v průběhu posledního kalendářního měsíce Migračního
období platí, že jednorázová odměna dle části IV. odst. 8 této akční nabídky bude Partnerovi
poskytnuta i v případě, že Migrace zařízením bude dokončena nejpozději v průběhu
kalendářního měsíce následujícího bezprostředně po skončení Migračního období.
11. Ověření dokončení Migrace zařízením, a to zejména prostřednictvím ověření připojení a síťové
synchronizace koncového zařízení s podporou VDSL dle ustanovení části I. odst. 2, nebo části II.
odst. 4, nebo části III. odst. 6 této akční nabídky, provede společnost CETIN v příslušných
systémech společnosti CETIN. Nedojde-li k ověření dokončení Migrace zařízením zejména
z důvodu nepřipojeného koncového zařízení nejpozději do konce kalendářního měsíce
bezprostředně následujícího po kalendářním čtvrtletí Migračního období, v němž došlo
k objednání Migrace zařízením, nebude odměna poskytnuta. Společnost CETIN si vyhrazuje
právo zpětně zkontrolovat dodržení podmínek této akční nabídky.
12. Máte-li zájem využít tuto akční nabídku, pak tuto skutečnost písemně (lze rovněž e-mailem)
oznamte Vašemu obchodnímu zástupci společnosti CETIN s uvedením toho, že máte zájem
akční nabídku ADSL na VDSL 2019 využít. V oznámení rovněž uveďte smlouvy, na které
požadujete aplikovat podmínky této akční nabídky (Smlouva MMO, Smlouva CIPS nebo
Smlouva CBB). Proces objednávání včetně akceptace příslušné objednávky Migrace zařízením
či Migrace profilem společností CETIN, jakož i jejich provedení, se řídí příslušnou smlouvou
(Smlouvou MMO, Smlouvou CIPS nebo Smlouvou CBB).
13. 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.
14. 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. V případě nejasností
či rozporů ohledně výkladu jednotlivých ustanovení této akční nabídky je závazný výhradně
výklad společnosti CETIN, s čímž Partner akceptací této akční nabídky souhlasí.
15. Podmínky této akční nabídky se potvrzením společnosti CETIN zaslaným Partnerovi
v návaznosti na jeho oznámení dle části IV. odst. 12 této akční nabídky stávají součástí příslušné
smlouvy (Smlouvy MMO, Smlouvy CIPS nebo Smlouvy CBB).
Tato nabídka platí do 31. prosince 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 31. prosincem 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, tj. odvolání této
akční nabídky se nevztahuje na objednávky Migrace profilem nebo Migrace zařízením
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vystavené v souladu s touto akční nabídkou a doručené společnosti CETIN přede
dnem účinnosti odvolání této akční nabídky.
Veškerá další práva a povinnosti Stran týkající se poskytování služeb výslovně
neuvedená v této akční nabídce se řídí příslušnou Smlouvou MMO, nebo Smlouvou
CIPS, nebo Smlouvou CBB.
Obchodní tým společnosti CETIN.
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