Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
IČO: 35701722, DIČ: 2020356503
IČ DPH: SK2020356503
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka č.: 24813/B

Podmienky kampane „JESEŇ 2016 – DIGI GO“
Podnik, spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., týmto stanovuje dočasnú zmenu Cenníka pre poskytovanie verejných služieb
(ďalej len „Cenník“), ktorou sa dopĺňa o akciovú ponuku pre Účastníkov, ktorí od 18.10..2016 do 26.11.2016 vrátane splnia
nižšie uvedené podmienky (ďalej len „Kampaň“).
1. Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi, ktorý si počas Kampane aktivuje službu mobilnej televízie DIGI GO
(ďalej len „Služba“) postupom podľa bodu 2 Kampane zľavu vo výške 50 % z poplatku za uvedenú službu
v zmysle Cenníka na obdobie 1 mesiac.
2. Postup:
2.1 Podmienkou pre využívanie Služby je získanie jedinečného aktivačného kódu (ďalej len „JAK“). Pre
získanie JAK Účastník odošle aktivačnú SMS správu s textom „DIGI“ alebo „GOL“, resp. s iným textom,
ktorý bude Účastníkovi oznámený prostredníctvom vysielania televíznych programových služieb DIGI
SPORT 1, DIGI SPORT 2, DIGI SPORT 3, DIGI SPORT 4 alebo DIGI SPORT 5, SMS správou alebo na
internetovej stránke www.11ka.sk, na telefónne číslo 707. Odoslanie SMS je bezplatné.
2.2 JAK bude Účastníkovi zaslaný bezprostredne po odoslaní a spracovaní aktivačnej SMS správy. Cena
jedného JAK prostredníctvom SMS, vrátane spätnej SMS potvrdzujúcej jeho dobitie, je 2,00 EUR s DPH.
2.3 Na zistenie stavu zakúpených JAK a možnosti ich uplatnenia si v mobilnej aplikácií DIGI GO odošle
Účastník SMS s textom „DIGIGO“ na telefónne číslo 707. Odoslanie SMS je bezplatné.
2.4 Účastník následne obdrží bezplatnú SMS správu s jedným z jeho aktívnych ,resp. ešte neuplatnených, JAK
zo všetkých, ktoré počas súťaže získal. V prípade, ak Účastník nemá žiadny aktívny, resp. ešte
neuplatnený, JAK, bude mu táto informácia zaslaná prostredníctvom SMS.
2.5 Registrovaný Účastník v aplikácií DIGI GO zvolí možnosť „Použiť JAK“ a následne vloží JAK, ktorý obdržal
v SMS.
2.6 Po overení platnosti JAK môže Účastník využívať Službu 1 mesiac.
3. Využitím Kampane Účastník súhlasí s účasťou v spotrebiteľskej propagačnej súťaži „ŠŤASTNÁ 11KA“, ktorej
štatút (pravidlá) sú uverejnené na internetovej stránke www.11ka.sk.
4. Platnosť každého JAK uplynie dňa 31.12.2017 bez ohľadu na to, či bol Účastníkom uplatnený. Každý JAK je možné
uplatniť iba jedenkrát.
5. Službu je možné využívať výhradne prostredníctvom mobilnej aplikácie DIGI GO a za podmienok stanovených
Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb mobilnej televízie DIGI GO.
6. JAK je prenosný a Účastník ho môže poskytnúť inému Účastníkovi, resp. môže byť použitý s ktoroukoľvek
registráciou na www.digigo.sk.
7. Aktivačnú SMS môžu odoslať len koncoví užívatelia verejných mobilných elektronických komunikačných služieb
poskytovaných spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., spoločnosťou Slovak Telekom a.s. alebo spoločnosťou O2
Slovakia, s.r.o., ktorí využívajú mobilné hlasové služby.
8. Medzi odoslaním aktivačnej SMS a odoslaním spätnej SMS Účastníkovi môže nastať oneskorenie. Každé odoslanie
aktivačnej SMS je zaradené do poradia a postupne spracované.
9. Poplatok za Službu, vrátane spätnej SMS, uhradí Účastník prostredníctvom svojho mobilného operátora v zmysle
bodu 6.
10. Kampaň platí pre nových Účastníkov a existujúcich Účastníkov, ktorí nemajú voči Podniku dlh alebo nedoplatok v
čase využitia podmienok Kampane.
11. Uvedené ceny sú vrátane DPH podľa platných predpisov Slovenskej republiky.
12. Podmienky Kampane sú súčasťou Zmluvy. Ostatné práva a povinnosti Podniku a Účastníka, ktoré nie sú v tejto
Kampani upravené sa riadia Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb a Osobitnými
podmienkami pre poskytovanie služieb mobilnej televízie DIGI GO.
13. Podnik si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie akciovej ponuky aj pred skončením účinnosti tejto Kampane alebo
ju predĺžiť. O ukončení poskytovania akciovej ponuky podľa tejto Kampane bude záujemca informovaný na
Predajnom mieste, na Zákazníckej linke alebo na Internetových stránkach Podniku www.digislovakia.sk
a www.11ka.sk.
Ďakujeme Vám za využívanie služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
V Bratislave dňa 17.10.2016

