Pravidla akce „Jarní Balíčky“
1. Společnost itself s.r.o. se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, Brno – Židenice, 628 00, IČ 188
260 16, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
1274 (dále jen „Pořadatel“ a „společnost itself“), pořádá tuto spotřebitelskou akci „Jarní
Balíčky“ (dále jen „Akce“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen
„Pravidla“).
2. Pro nové a stávající zákazníky je akce platná v době od 2. 3. 2020 do 30. 6. 2020 (dále jen
„Doba Akce“).
3. Definice pojmů
3.1. Stávající zákazník je osoba, která využívá a řádně platí za služby od společnosti
itself s.r.o.
3.2. Nový zákazník je taková osoba, která nevyužívá služby od společnosti itself s.r.o.
4. Znění akce
4.1. Akce se týká využívání vybraných tarifů služby Balíček (Internet + Selfnet TV)
za zvýhodněných podmínek:
• Balíček 1:
• O stupeň vyšší rychlost internetového připojení na 24 měsíců (tj. rychlost
připojení dle tarifu Internet Kabel/Optik 2).
• Prvních 6 měsíců sleva 50 % z ceny tarifu Balíček 1.
• Balíček 2:
• O stupeň vyšší rychlost internetového připojení na 24 měsíců (tj. rychlost
připojení dle tarifu Internet Kabel/Optik 3).
• Prvních 6 měsíců sleva 50 % z ceny tarifu Balíček 2.
5. Podmínky pro uplatnění Akce:
5.1. Akční nabídku může využít nový zákazník, který si v období platnosti této akce
objedná tarif Balíček 1 nebo Balíček 2.
5.2. Akční nabídku může využít stávající zákazník, který využívá pouze službu Internet,
pouze službu Televize, kombinaci služeb Internet a Digitální televize nebo služby
Internet a Selfnet TV jako samostatné služby (ne v Balíčku) a který si zároveň
objedná tarif Balíček 1 nebo Balíček 2.
5.3. Akční nabídka se nevztahuje na stávající zákazníky služby Balíček, kteří si službu
objednali před datem platnosti této akce.
5.4. Smlouva se zákazníkem musí být uzavřena na dobu určitou 24 měsíců.
5.5. Sleva se nevztahuje na doplňkové internetové a televizní služby.
5.6. Sleva se nevztahuje na programové nabídky nad rámec základní nabídky Pro
začátek.
5.7. Akční nabídku mohou využít pouze zákazníci z řad domácností.
6. Podmínky poskytování služeb se dále řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami
a Provozními řády Selfnet.

7. Zákazník bere na vědomí, že jakožto náhradu za Akci nelze brát vyplacení příslušné částky
v hotovosti a výhody vyplývající z Akce nejsou soudně vymahatelné. Zákazník bere současně
na vědomí, že výhody vyplývající z Akce pro něj mohou mít daňové dopady, a s jejich
užíváním mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
8. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Akce a má právo
konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Akce včetně jejího ukončení bez udělení
výhody. Pořadatel je oprávněn z Akce vyřadit osoby, které nesplňují podmínky stanovené
těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
9. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Ke dni účinnosti
nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění. Změny budou zveřejněny
na www.selfnet.cz.

V Brně 9. 3. 2020

