Pravidla akce Sleva 50 % na vybraná příslušenství Sony pro prvních 100 tarifů YOU NEO
1. Tato pravidla vydala společnost O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha
4, PSČ: 140 22, IČ: 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, sp. zn. B 2322, (dále jen „O2“).
2. Slevu 50 % z aktuální ceny příslušenství Sony uvedených v bodu 5 těchto pravidel (dále též jen
„příslušenství“) může získat prvních 100 účastníků, kteří a) v období od 1. 4. 2021 do 31. 5.
2021 nově zřídí prostřednictvím webu www.o2.cz mobilní hlasovou službu v síti O2 hrazenou
paušálem, b) současně u ní sjednají tarif YOU NEO, c) o slevu dle této akce požádají a d) udělí
souhlas se zpracováváním údajů zákazníků služeb O2 pro obchodní účely.
3. Účastníkovi bude zaslán slevový voucher v podobě kódu v SMS na telefonní číslo primární
kontaktní osoby účastníka uvedené v zákaznickém účtu v internetové samoobsluze MojeO2, a
to do 10 dnů od sjednání tarifu YOU NEO účastníkem.
4. Voucher lze uplatnit ke zlevnění nákupu příslušenství ve značkové prodejně O2 nebo v e-shopu
www.o2.cz, a to do 31. 5. 2021. Slevu lze uplatnit pouze jednou a jen na nákup jednoho
příslušenství.
5. Slevu lze uplatnit jen na následující příslušenství: a) Bezdrátová sluchátka TWS Sony WFXB700 nebo b) Sony bezdrátový reproduktor XB23.
6. Pokud účastník, který je spotřebitelem, odstoupí dle § 1829 občanského zákoníku od uzavřené
smlouvy na nákup příslušenství, při kterém uplatnil slevu, nárok na slevu bez náhrady zaniká a
slevu nelze znovu uplatnit.
7. Pokud účastník, který je spotřebitelem, odstoupí dle § 1829 občanského zákoníku od uzavřené
smlouvy na tarif YOU NEO (smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací), nárok
na slevu bez náhrady zaniká a slevu nelze uplatnit; pokud již účastník slevu na příslušenství
před odstoupením uplatnil nebo ji uplatní následně po odstoupení, je povinen zaplatit O2
částku odpovídající skutečně vyčerpané slevě.
8. Slevu nelze sčítat s jinými slevami a akcemi. Za slevu nelze požadovat vydání peněžní náhrady.
9. Sleva není převoditelná na jinou osobu.
10. Jeden účastník může získat při splnění všech podmínek dle těchto pravidel slevu nejvýše
pětkrát (tj. nejvýše za pět sjednání tarifů YOU NEO). Tím však není nijak dotčeno zejména
ustanovení bodu 8 těchto pravidel.
11. Pokud dojde k porušení jakéhokoli předpokladu vzniku a/nebo trvání nároku na slevu
uvedeného výše v těchto pravidlech nebo pokud existuje důvodné podezření na zneužití této
akce, je O2 oprávněna slevu neposkytnout či požadovat zaplacení částky odpovídající skutečně
vyčerpané slevě. To platí zejména pro případ popsaný v bodu 7 těchto pravidel.
12. O2 si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoli jednostranně aktualizovat, doplnit či zrušit. Tyto
změny oznámí zveřejněním změn na webových stránkách www.o2.cz.

