Bankové spojenie
VÚB, a.s.
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858
SWIFT/BIC: SUBASKBX

DIGI SLOVAKIA, s.r.o
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
IČO: 35701722, DIČ: 2020356503
IČ DPH: SK2020356503

Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24813/B

Podmienky kampane „Priveď si blízkeho“
Podnik, spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 24813/B (ďalej len „Podnik“), týmto vyhlasuje
v súlade s ustanovením § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov tieto Podmienky
kampane „Priveď si blízkeho“ (ďalej len „Kampaň“), ktorých účelom je úplná a jasná úprava podmienok Kampane.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Kampaň prebieha v termíne od 10.06.2019 do 30.06.2019 na území Slovenskej republiky.
Kampaň platí pre Účastníkov, ktorí (i) ku dňu odporučenia Záujemcu majú s Podnikom uzatvorenú zmluvu o
poskytovaní verejných služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, predmetom
ktorej je poskytovanie služby satelitnej televízie, káblovej televízie, satelit v káblovke alebo služby internetového
prístupu (ďalej len „Zmluva“), (ii) nemajú voči Podniku dlh alebo nedoplatok v čase splnenia podmienok Kampane,
(iii) v období 6 mesiacov pred odporučením Záujemcu im nebolo obmedzené poskytovanie služby, ktorá je
predmetom Zmluvy, z dôvodu nezaplatenia ceny za poskytnutú službu, (iv) dobrovoľne sa Kampane zúčastnia, (v)
splnia podmienky v nej stanovené (ďalej len „Odporučiteľ“).
Záujemcom sa v zmysle tejto Kampane rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá (i) na základe odporúčania
Odporučiteľa podala návrh na uzatvorenie Zmluvy a následne platne uzatvorila s Podnikom Zmluvu so záväzkom
viazanosti 24 mesiacov, predmetom ktorej je poskytovanie služby satelitnej televízie, káblovej televízie, satelit v
káblovke alebo služby internetového prístupu (ďalej len „Nová Zmluva“), a to počas trvania Kampane (ii) minimálne
3 mesiace pred uzatvorením Novej Zmluvy nebola v zmluvnom vzťahu s Podnikom (iii) Novú Zmluvu uzatvorila
prostredníctvom Predajného miesta alebo Zákazníckej linky Podniku (iv) v čase uzatvorenia Zmluvy s Podnikom
nie je v zmluvnom vzťahu s Podnikom (v) nie je dlžníkom Podniku z akéhokoľvek zmluvného vzťahu (vi) splní
podmienky stanovené v Kampani.
Podnik sa zaväzuje poskytnúť Odporučiteľovi odmenu vo výške 25 EUR s DPH v prípade, ak Odporučiteľ odporučí
Záujemcovi uzatvorenie Novej Zmluvy s Podnikom a na základe odporúčania Odporučiteľa Podnik platne uzatvorí
so Záujemcom Novú Zmluvu počas doby trvania Kampane, pričom následne dôjde k zriadeniu objednanej služby
(ďalej len „Odmena“),a to za nasledovných podmienok:
A. Spôsob odporúčania Odporučiteľom nesmie odporovať právnemu poriadku Slovenskej republiky, nesmie
obsahovať nepravdivé alebo skreslené informácie o službách Podniku alebo akékoľvek iné nepravdivé,
skreslené či klamlivé informácie a nesmie byť iným spôsobom zakázaný, nevhodný alebo inak v rozpore
s dobrými mravmi.
B. V prípade, ak Záujemca prejaví záujem o uzatvorenie Novej Zmluvy s Podnikom na základe odporúčania
Odporučiteľa, Odporučiteľ alebo Záujemca:
(i)
osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste informuje o tejto skutočnosti zamestnanca Podniku
s uvedením variabilného symbolu Odporučiteľa,
(ii)
telefonicky prostredníctvom Zákazníckej linky Podniku: 0850 211 112 informuje o tejto
skutočnosti zamestnanca Podniku s uvedením variabilného symbolu Odporučiteľa.
C. V prípade, ak Záujemca prejavil záujem o uzatvorenie Zmluvy s Podnikom pred informovaním Predajného
miesta alebo Zákazníckej linky podľa predchádzajúceho bodu (napr. nezáväznou objednávkou), nepočíta
sa následné uzatvorenie takejto zmluvy medzi Podnikom a Záujemcom za odporučené Odporučiteľom.
D. Na základe odporúčania Odporučiteľa uzatvorí Podnik so Záujemcom Zmluvu, a to najneskôr do 30 dní
odo dňa informovania podľa písm. B tohto bodu.
E. Záujemca riadne, t.j. najmä v lehote splatnosti v nej uvedenej a v plnej výške, uhradí 1. faktúru vystavenú
Podnikom za služby poskytovane za základe Novej Zmluvy.
V prípade, ak na základe odporúčania Odporučiteľa Podnik uzatvorí Novú Zmluvu s viacerými Záujemcami,
Odporučiteľ má nárok na Odmenu za každé odporučené uzatvorenie Novej Zmluvy podľa tejto Kampane.
Nárok na Odmenu nevznikne osobe, ktorá je dlžníkom Podniku z akéhokoľvek zmluvného vzťahu alebo, ak
nedošlo k zriadeniu objednanej služby Záujemcom alebo, ak došlo k čo i len čiastočnému nesplneniu podmienok
v zmysle Kampane alebo k ich porušeniu iným spôsobom.
Podnik má právo odmietnuť uzatvorenie Novej Zmluvy so Záujemcom v zmysle aktuálne platných Všeobecných
podmienok pre poskytovanie verejných služieb a/alebo zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
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Odmena bude po splnení všetkých podmienok vyplatená Odporučiteľovi prevodom na ním zadaný účet najneskôr
do 60 kalendárnych dní po úplnom splnení podmienok Kampane. Podnik si vyhradzuje právo posúdenia splnenia,
resp. nesplnenia podmienok v zmysle Kampane.
Reklamácie súvisiace s využitím Kampane môžu Odporučitelia uplatniť telefonicky na 0850 211 112, písomne
zaslaním reklamácie na adresu sídla Podniku, osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste alebo emailom na
info@digislovakia.sk, a to najneskôr do 90 dní odo dňa splnenia podmienok Kampane. Reklamácia musí
obsahovať meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a variabilný symbol Odporučiteľa. Všetky reklamácie budú
vybavované podľa platného reklamačného poriadku dostupného na internetovej stránke www.digislovakia.sk alebo
na predajných miestach Podniku.
Záujemca má právo odmietnuť kontaktovanie Podnikom vykonávané na základe odporúčania Odporučiteľa za
účelom oslovenia s ponukou služieb telefonicky na 0850 211 112, písomne na adrese sídla Podniku, osobne na
ktoromkoľvek predajnom mieste alebo emailom na info@digislovakia.sk.
Využitím Kampane vyjadruje Odporučiteľ aj Záujemca svoj súhlas s podmienkami Kampane a zaväzujú sa ich
dodržiavať.
Uvedené ceny sú vrátane DPH podľa platných predpisov Slovenskej republiky.
Odmena podlieha zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov. Podnik nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z odmeny podľa príslušného zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Podnik si vyhradzuje právo ukončiť Kampaň aj pred skončením doby trvania tejto Kampane uvedenej v bode 1
alebo ju predĺžiť. O ukončení tejto Kampane bude informovať na Predajnom mieste, na Zákazníckej linke alebo na
Internetovej stránke Podniku www.digislovakia.sk.

Ďakujeme Vám za využívanie služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

V Bratislave dňa 10.06.2019

