Podmínky pro:
akce TV ZDARMA na 3 měsíce.
- TV zdarma na 3 měsíce pro nové zákazníky či
stávající s aktivní smlouvou na internet
1. Kdo může nabídku využít a její podmínky
-

-

každý nový zákazník, který sepíše smlouvu na INTERNET, má právo využít
akce TV ZDARMA na tři měsíce
stávající klient služby Internet má právo využít akci pro aktivaci služby Televize
stávající klient služby Televize NEMÁ možnost akci využít
v akci získává SLEVU 133 Kč na službu Televize po dobu 3 měsíců
v akci získává slevu 69 Kč na pronájem set-top boxu u služby Televize po dobu
3 měsíců
pokud si klient vezme do pronájmu více set-top boxů, akce na 3 měsíce platí
vždy na jeden, za každý další platí plnou cenu pronájmu, dle ceníku.
akci lze využít i na jiný programový balíček (např. STANDARD ČI KOMPLET).
Cena bude snížena o 133 Kč/měsíc (cena balíčku ZÁKLAD) na 3 měsíce z
celkové ceny balíčku TV.
akci je možné čerpat také u TV balíčku STANDARD a to - 1 měsíc se slevou 399 Kč (tedy zdarma na 1 měsíc)
akci lze u zákazníka uplatnit nejvýše jednou na jedné přípojce
podmínka: akce platí pouze a jen se zároveň běžící službou Internet. Akci nelze
uplatnit na samostatnou TV službu!

2. Aktivace a deaktivace nabídky
K aktivaci nabídky vedou hned dvě cesty. Zastavte se v naší prodejně, pokud to chcete
probrat osobně, nebo zavolejte na GRAPE SC zákaznickou linku (800 911 911).
Na následující fakturaci se ve vašem Vyúčtování zobrazí služba Televizního balíčku
se slevou 100 %, stejně jako další 2 po sobě jdoucí faktury.
Po ukončení 100% slevy (3 měsících) se balíček ZÁKLAD začne automaticky účtovat
podle platného ceníku.
V případě, že se službou Televize nebudete spokojení a nebo nechcete nadále
pokračovat, je nutné vrátit set-top box se všemi dodanými komponenty (napájení,
ovladač, návod na použití) v originálním balení a službu Televize řádně ukončit
Výpovědí.
3. Společná ustanovení
V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro
poskytování služeb společnosti GRAPE SC, a. s., platný Ceník služeb a podmínky
uvedené v tištěných materiálech společnosti GRAPE SC, a.s., případně na stránkách
www.grapesc.cz.
GRAPE SC si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo
změnit podmínky nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách
www.grapesc.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
V případě podezření na zneužití nabídky si GRAPE SC, a.s. vyhrazuje právo
neaktivovat službu či deaktivovat slevy.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 13.10.2022

