Pravidla marketingové akce „1000 lístků na Bena Cristovao"
Akce
Pořadatelem akce je obchodní společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou
266/2, PSČ 140 22, IČO: 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2322 (dále jen "O2").
Tato pravidla akce stanovují podmínky pro získání níže uvedené Výhody v případě uzavření nové smlouvy na
poskytování služeb elektronických komunikací mezi O2 a účastníkem za podmínek stanovených níže.

Doba trvání akce
Akce trvá od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020 nebo do vyčerpání Výhod, které jsou k dispozici v rámci akce.

Výhoda
2 lístky na koncert umělce Bena Cristovao konaný dne 18. 2. 2021 v O2 Arena, Praha (dále jen „Výhoda“). Výhoda
je k dispozici pro prvních 500 účastníků splňujících podmínky stanovené v těchto pravidlech.

Podmínky získání Výhody
Výhodu může získat prvních 500 účastníků, kteří (a) si v době trvání akce nově zřídí v síti O2 mobilní hlasovou
službu hrazenou paušálem, (b) současně u ní sjednají tarif YOU 20 GB nebo YOU NEO. Účastník může získat
Výhodu nejvýše jednou, a to i v případě sjednání více uvedených tarifů.
Nárok na Výhodu vzniká účastníkovi uplynutím 30 dní ode dne sjednání výše uvedené služby, a to pod
podmínkou, že: a) účastník s O2 řádně uzavřel platnou smlouvu o poskytování služby, b) tuto službu reálně
využívá, zejména že v síti O2 aktivoval SIM kartu se službou a že neprovedl úkon směřující k ukončení smlouvy;
c) není omezeno ani přerušeno poskytování služby z důvodů na straně účastníka; d) účastník nemá, ani v období
24 měsíců před zahájením akce neměl vůči O2 dluhy po splatnosti a není evidován kvůli svému prodlení v registru
dlužníků (zejm. v registru SOLUS) ani proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku.
Účastníka, kterému vznikne nárok na Výhodu, pořadatel kontaktuje nejpozději do 3 měsíců ode dne sjednání
výše uvedené služby, a to zprávou o získání Výhody odeslanou na e-mailovou adresu, kterou účastník uvedl při
sjednání uvedené smlouvy s pořadatelem. Součástí zprávy budou uvedené lístky na koncert v elektronické
podobě.
Pokud dojde k porušení jakéhokoli předpokladu vzniku a/nebo trvání nároku na Výhodu uvedenou výše v těchto
pravidlech, je O2 oprávněna Výhodu neposkytnout.

Další podmínky
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou Výhodu výhodou obdobného typu a odpovídající hodnoty a
změnit podmínky doručení Výhody, zejména v případě, že Výhoda nebude poskytnuta třetí osobou – partnerem
tak, aby mohla být účastníkovi předána v souladu s těmito pravidly.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení zprávy o získání Výhody v případě změny či chybně uvedené e-mailové
adresy účastníka. Pořadatel neodpovídá za to, nepodaří-li se účastníka kontaktovat na uvedené e-mailové adrese
z důvodu, že účastník nevyzvedává doručené zprávy, nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že Výhoda bude poskytnuta se zpožděním. Za Výhodu nelze
požadovat od pořadatele vydání peněžní náhrady ani jiné výhody, než je pořadatelem určena. Účastník rovněž
nemá nárok na úhradu jakýkoliv nákladů spojených s účastí v akci nebo předáním Výhody. Pořadatel dále nenese
odpovědnost za případné nekonání koncertu, na který jsou lístky určeny.
Výhoda není soudně vymahatelná. Ve sporných případech si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou
platností dle svého uvážení.
O2 si vyhrazuje právo tyto pravidla kdykoli jednostranně aktualizovat, doplnit či zrušit. Tyto změny oznámí
účastníkům zveřejněním změn na webových stránkách www.o2.cz.

