Podmínky marketingové akce
(„Podmínky“)

Zvýhodněná cena tarifu SIMPLE 2 GB
platné od 8. 11. 2021 do 31. 12. 2021
1. Marketingová akce
Každý účastník, který má aktivovanou SIM kartu typu SIMPLE a v průběhu listopadu nebo prosince
roku 2021, konkrétně od 8. 11. 2021 do 31. 12. 2021 (včetně, dále jen jako „rozhodné období“), si aktivuje tarif SIMPLE 2 GB, získá tento tarif na prvních 30 dnů jeho platnosti za zvýhodněnou cenu 1 Kč
(včetně DPH). Dojde-li po uplynutí prvních 30 dnů od aktivace tohoto tarifu k jeho automatickému
obnovení, činí cena takto obnoveného balíčku (tj. na dalších 30 dnů) 399 Kč (včetně DPH).
2. Doba platnosti akce
Zvýhodněná cena první aktivace tarifu SIMPLE 2 GB je platná v období od 8. 11. 2021 do 31. 12. 2021
(včetně). (Pro uplatnění zvýhodněné ceny postačí, je-li tarif v průběhu rozhodného období aktivován.)
3. Na jaké služby a účastníky se akce vztahuje a podmínky jejího využití
Tato marketingová akce je určena pro všechny účastníky, kteří mají aktivovanou SIM kartu typu SIMPLE
a v průběhu rozhodného období si (za podmínek stanovených ve Všeobecných podmínkách pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací SIMPLE, resp. Ceníku SIMPLE) si
poprvé aktivují tarif SIMPLE 2 GB.
4. Další ustanovení
Výhodu poskytnutou na základě této marketingové akce (zvýhodněná cena tarifu SIMPLE 2 GB dle
čl. 1 těchto Podmínek) je možné využít pouze způsobem a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách, resp. (v otázkách v těchto Podmínkách neupravených) platných Všeobecných obchodních
podmínkách pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací SIMPLE a Ceníku
SIMPLE.
Hodnotu výhod poskytnutých účastníkům v rámci této marketingové akce není možné poskytnout
v penězích.
5. Změna pravidel marketingové akce
Tato pravidla nejsou součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací SIMPLE uzavřené mezi společností Tesco Mobile ČR s.r.o. a účastníkem.
Společnost Tesco Mobile ČR s.r.o. si vyhrazuje právo tuto marketingovou akci kdykoliv, a to i v době
jejího trvání a bez předchozího upozornění účastníků, zrušit či změnit její pravidla. Veškeré změny
této marketingové akce budou účastníkům oznámeny jejich uveřejněním na webových stránkách
www.simple.cz. Okamžikem svého uveřejnění pak nabývají tyto změny účinnosti.
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 8. 11. 2021.

