PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE “Odporuč a získaj”
(ďalej len “Pravidlá“)
1.

USPORIADATEĽ MARKETINGOVEJ AKCIE: Towercom, a.s., so sídlom Cesta na Kamzík 14, 831 01
Bratislava, IČO: 36 364 568, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I,
oddiel Sa, vložka 3885/B (ďalej tiež „Usporiadateľ“).

2.

NÁZOV MARKETINGOVEJ AKCIE: “Odporuč a získaj” (ďalej tiež „Akcia“).

3.

DOBA TRVANIA AKCIE: od 5.1.2022 do 31.3.2022 vrátane.

4. MIESTO KONANIA AKCIE: Akcia prebieha na území Slovenskej republiky.
5.

KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ DO AKCIE:
1)

Do Akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je Užívateľom Služby
PLUSTLEKA s minimálne jedným registrovaným Koncovým zariadením s výnimkou osôb podľa
bodu 5.2 a 5.3 týchto Pravidiel (ďalej tiež „Užívateľ“). Užívateľ pre účasť na Akcii musí mať platnú
a aktívnu Zmluvu, t. j. nesmie byť vypnutý alebo pozastavený a musí mať voči Usporiadateľovi
vyporiadané všetky svoje finančné záväzky.

2)

Z účasti na Akcii sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a všetci ich rodinní príslušníci v priamom
rade, ako i ostatné osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v platnom znení. Z účasti na Akcii sú rovnako vylúčené osoby, ktoré sa podieľali alebo podieľajú
na organizácii a príprave Akcie.

3)

Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek Užívateľa z účasti na Akcii v prípade, že by tento
nesplnil podmienky účasti na Akcii podľa týchto Pravidiel, porušoval Pravidlá Akcie, konal v
rozpore s dobrými mravmi alebo sa snažil získať výhody podvodným spôsobom, a to bez
náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli Užívateľovi vzniknúť.

6. ČO MÔŽE ZÍSKAŤ:
Užívateľ môže získať VOUCHER na jeden mesiac poskytovania Služby PLUSTELKA zadarmo pri
splnení podmienok podľa článku 7 Pravidiel, pričom maximálny počet VOUCHEROV, ktoré môže
jeden Užívateľ získať je 3.
7.

PODMIENKY AKCIE:
1)

Službu PLUSTELKA na jeden mesiac zadarmo môže Užívateľ získať počas trvania Akcie za
súčasného splnenia každej z nasledovných podmienok:

-

Odporučí Službu PLUSTELKA tretím osobám a poskytne im svoj ID kód pre účely identifikácie,
Na základe takéhoto odporúčania získa nového užívateľa Služby PLUSTELKA (ďalej tiež „Nový
užívateľ“),
Nový užívateľ s Usporiadateľom uzatvorí Zmluvu na poskytovanie Služby PLUSTELKA, a to
PLUSTELKA Štandard alebo PLUSTELKA Štandard DUO s viazanosťou minimálne na 12
mesiacov,
Nový užívateľa pri Registrácii, resp. podpise Zmluvy zadá ID kód Užívateľa, ktorý mu Službu
PLUSTELKA odporúčal.

-

-

2)

Po ukončení Registrácie a podpise Zmluvy Novým užívateľom nie je možné spätne doplniť
odporúčanie Užívateľom. Na Zmluvy uzatvorené po skončení Akcie sa neprihliada.
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8.

3)

Po splnení podmienok pre získanie VOUCHERA bude tento Užívateľovi automaticky zaslaný
emailom a sms a bude sa dať uplatniť na Webovom sídle Usporiadateľa: darcek.plustelka.sk, a to
zadaním kódu VOUCHER a čísla Koncového zariadenia Užívateľa. Platnosť VOUCHEROV je
obmedzená do 31.12.2022.

4)

Usporiadateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené použitím
VOUCHERA. Usporiadateľ nepreberá žiadnu záruku vo vzťahu k VOUCHERU a nezodpovedá za
vady VOUCHERA a uplatňovanie nárokov z vád VOUCHERA u Usporiadateľa je vylúčené.

5)

Nárok na VOUCHER nie je právne vymáhateľný a Užívateľ nemôže požadovať ani inú
kompenzáciu. Usporiadateľ nezodpovedá za nesplnenie si prípadných daňových, odvodových
alebo iných povinností zo strany Užívateľa súvisiacich s nadobudnutím VOUCHERA.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Akékoľvek osobné údaje poskytnuté Usporiadateľovi v súvislosti s účasťou na Akcii sa spravujú
pravidlami ochrany osobných údajov, s ktorých znením sa máte možnosť oboznámiť na Webovom
sídle Usporiadateľa.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Pravidiel Akcie kedykoľvek počas jej
trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj
bez udania dôvodu a poskytnutia akejkoľvek náhrady. Prípadné zmeny Pravidiel zverejní
Usporiadateľ na svojom Webovom sídle, pričom Užívateľovi nevznikajú voči Usporiadateľovi
akékoľvek nároky z titulu účasti na Akcii a Usporiadateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť
Užívateľovi žiadne odškodnenie, náhradné plnenie, a pod.

2)

Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na Akcii a v prípade sporu
posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s Akciou.

3)

V ostatnom sa Akcia a vzťahy medzi Užívateľom a Usporiadateľom riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky.

4)

Účasť na Akcii je dobrovoľná a Užívateľ svojou účasťou na Akcii vyjadruje svoj súhlas s jej
Pravidlami a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.
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