Pravidla Vánoční akce 2021
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. Tato akce trvá v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 (dále jen „Doba akce“).
3. Každý účastník se službou elektronických komunikací s tarifem z aktuální veřejné nabídky O2
(s výjimkou účastníků uvedených v bodu 4) může v Době akce získat za každou z těchto služeb
jeden slevový kód na slevu ve výši nejméně 1000 Kč na nákup zařízení uvedených v bodu 6
(dále jen „Zařízení“).
4. Akce se nevztahuje na i) účastníky s Rámcovou dohodou či s individuální cenovou nabídkou ani
na ii) účastníky s předplacenou mobilní hlasovou službou aktivovanou od 1. 11. 2021, u které
do 72 hodin před skončením Doby akce nedojde ke standardnímu dobití kreditu nejméně
částkou 300 Kč.
5. Slevu lze uplatnit při nákupu Zařízení uskutečněnému (i) ve značkové prodejně O2, (ii) v eshopu na www.o2.cz, (iii) na O2 telefonní lince 800 020 202 nebo iv) od obchodníka O2, a to
do 31. 12. 2021. Slevu nelze uplatnit při nákupu na portálu firemnitelefony.cz ani ji nelze
kombinovat s HW bankou. Slevu nelze uplatnit ani v případě nákupu Zařízení právnickou
osobou na splátky.
6. Zařízení, na která lze slevu uplatnit, a výše slevy, jsou následující:
Telefony (sleva 1000 Kč): Xiaomi Note 10 5G, Note 10S, Note 10 Pro, Mi 11 Lite 5G New, 11T,
11T Pro a od 1. 12. 2021 Redmi Note 9 Pro, Samsung A22 5G, A52s 5G, S20 FE, Realme 8 5G,
Realme GT Master Edition 5G, Apple iPhone SE (2020) 64GB, iPhone SE (2020) 128GB, iPhone
SE (2020) 256GB, iPhone 12 mini 64GB 5G, iPhone 12 mini 128GB 5G, iPhone 12 64GB 5G,
iPhone 12 128GB 5G, iPhone 13 mini 128GB 5G, iPhone 13 mini 256GB 5G, iPhone 13 mini
512GB 5G, iPhone 13 128GB 5G, iPhone 13 256GB 5G, iPhone 13 512GB 5G, iPhone 13 Pro
128GB 5G, iPhone 13 Pro 256GB 5G, iPhone 13 Pro 512GB 5G, iPhone 13 Pro 1TB 5G, iPhone
13 Pro Max 128GB 5G, iPhone 13 Pro Max 256GB 5G, iPhone 13 Pro Max 512GB 5G, iPhone 13
Pro Max 1TB 5G a od 1.12. 2021 Vivo Y52 5G a Y72 5G;
Tablet (sleva 2000 Kč): Lenovo Tab M10 Plus 64GB LTE;
Notebooky:
(sleva 2000 Kč): Acer Aspire 3 (A315-23-R57N),
(do 22. 11. 2021 sleva 2000 Kč a od 23. 11. 2021 sleva 5000 Kč): Lenovo IdeaPad S540-14IWL;
Sluchátka (sleva 1000 Kč): O2 Pods.
7. Kód bude účastníkovi poskytnut v jeho zákaznickém účtu v mobilní aplikaci MojeO2 (dále jen
„MojeO2“). Účastník bere na vědomí, že přístup ke kódům může získat každý, komu účastník
umožnil přístup do MojeO2, tj. nejen primární správce účastníka ale např. i jednotliví uživatelé
služeb.
U účastníků, kteří z objektivních důvodů nemohou využívat MojeO2, může O2 dle svého
uvážení poskytnout kódy i jinými způsoby, např. v e-mailu/SMS zaslanými na e-mailovou
adresu/telefonní číslo účastníka, a to za předpokladu, že je účastníkovi možné zasílat na tyto
kontakty obchodní sdělení.
8. Slevu lze uplatnit pouze jednou a jen na nákup jednoho Zařízení. Pokud není sleva při nákupu
plně vyčerpána, zbývající část slevy propadá. Slevu lze uplatnit jen do vyprodání interních
skladových zásob Zařízení. Minimální doplatek po uplatnění slevy je 1 Kč.

9. Pokud účastník, který je spotřebitelem, odstoupí dle § 1829 občanského zákoníku od uzavřené
smlouvy na nákup Zařízení, při kterém uplatnil slevu, nárok na slevu bez náhrady zaniká a slevu
nelze znovu uplatnit.
10. Pokud je účastník spotřebitelem a dle § 1829 občanského zákoníku odstoupí do 14 dnů od
smlouvy uzavřené distančním způsobem na službu, za kterou měl nárok na získání kódu, tento
nárok bez náhrady zaniká a slevu nelze uplatnit. Pokud již účastník slevu na Zařízení před
odstoupením dle předchozí věty uplatnil nebo ji uplatní následně po odstoupení dle předchozí
věty, může O2 po účastníkovi požadovat zaplacení částky odpovídající skutečně vyčerpané
slevě.
11. Slevu nelze sčítat s jinými slevami a akcemi. Za slevu nelze požadovat vydání peněžní náhrady.
12. Slevové kódy z této akce nejsou přenositelné na jinou osobu. V rámci jedné objednávky
(jednoho nákupu) může účastník objednat (koupit) nejvýše 10 kusů Zařízení se slevou; tím
nejsou dotčeny případné finanční limity vyplývající mj. z právních předpisů. Jeden účastník
může provést během 48 hodin nejvýše jednu objednávku (jeden nákup) Zařízení se slevou.
13. 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 10 těchto pravidel.
14. O2 si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoli jednostranně aktualizovat, doplnit či zrušit. Tyto
změny oznámí zveřejněním změn na internetové stránce https://www.o2.cz/osobni/vanoce.

