Úplné podmínky programu věrnostního programu Optikabel
1) Tyto podmínky věrnostního Programu Optikabel upřesňují pravidla, pro poskytování věrnostních výhod pro
účastníky služeb elektronických komunikací společnosti RegioNet Morava, a.s. (dále jen "Podmínky"). Podmínky
mohou být kdykoliv jednostranně pozměněny společností RegioNET Morava a.s.
2) Organizátorem věrnostního programu OPTIKABEL je společnost RegioNET Morava a.s. se sídlem Třanovice
350, Třanovice IČO: 29458480 (dále jen „Organizátor“)
3) Účast v Programu je dobrovolná a vzniká na základě využití nabídky Programu účastníkem. Seznam
zvýhodněného
zboží
a
služeb
jsou
dostupné
na
internetových
stránkách
http://www.optikabel.cz/info/vernostni-program/.
4) Programu se může zúčastnit každý účastník služby elektronických komunikací poskytované Organizátorem,
který má v okamžiku žádosti o poskytnutí výhody splněny veškeré své závazky vůči Organizátorovi.
5) Věrnostní program OPTIKABEL spočívá v poskytnutí slevy na výrobek nebo službu obchodního partnera
Organizátora. Nárok na slevu je účastník povinen prokázat předložením slevového poukazu, který je dostupný
na pobočce provozovatele v Českém Těšíně, Kysucká 14 - MeshNet.
6) Jednotlivé výhody mohou být omezeny maximálním počtem účastníků, kteří mohou o výhodu požádat,
případně též omezením počtu čerpání výhod jedním Účastníkem. Každý klient může využít jednotlivou slevu na
každou položku pouze jednou, není-li stanoveno v nabídce čerpání výhody jinak. Jednotlivé výhody mohou mít i
další specifická pravidla, která jsou vždy uvedena u konkrétní nabídky na internetových stránkách
www.optikabel.cz/vern_program
7) Organizátor neodpovídá za škody vzniklé účastníkovi neohlášenými změnami nabídky ze strany obchodních
partnerů, které mají za následek nemožnost výhody. Organizátor neodpovídá za případné škody vzniklé
účastníkovi na zdraví a majetku v souvislosti s uplatněním Optikabel výhod u obchodních partnerů.
8) Organizátor si vyhrazuje právo, kdykoliv podmínky konkrétních nabídek výhod měnit nebo Program zrušit.
9) Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoliv náhrady, neposkytnout účastníkovi výhody
vyplývající z věrnostního programu OPTIKABEL.
10) Organizátor ani obchodní partner Organizátora neodpovídají za zneužití slevového kódu účastníka
neoprávněnou osobou.
12) Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2014.

