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PODMÍNKY AKCE ZVÝHODNĚNÝ MOBILNÍ PAUŠÁL (DÁLE JEN „PODMÍNKY“ A „AKCE“)
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Akci organizuje Equa bank a.s., společnost se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ 47116102, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830 (dále jen „Banka“) ve spolupráci s Nordic Telecom s.r.o., se sídlem
společnosti Praha 9 – Libeň, Českomoravská 2408/1a, PSČ 190 00, IČ: 04001281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 240959 (dále jen „Poskytovatel“).
PODMÍNKY AKCE
1.

Akce probíhá v období od 3. října 2015 do odvolání.

2.

Klient může využít nabídku Mobilního tarifu Poskytovatele „100 za 99“ nebo „Neomezeně za 479“ za Zvýhodněnou cenu za
předpokladu, že splní náležitosti stanovené v těchto Podmínkách. K jednomu Účtu je možné nastavit až 3 SIM s Mobilním tarifem za
Zvýhodněnou cenu, maximálně však 2 SIM karty s tarifem „Neomezeně za 479“.

3.

Akce se může zúčastnit stávající i nový Klient. Žádost o tarif za Zvýhodněnou cenu Klient provede na stránce
www.equabank.cz/nordic. Následně bude telefonicky kontaktován Poskytovatelem pro další postup sjednání Účastnické smlouvy.
Podmínkou uzavření Účastnické smlouvy s Poskytovatelem za Zvýhodněnou cenu je platně uzavřená Rámcová smlouva s Bankou.

4.

Pro získání Mobilního tarifu za Zvýhodněnou cenu je nutné, aby si Klient v internetovém bankovnictví nastavil povolení k inkasu pro
splácení měsíčního vyúčtování služeb Poskytovatele dle Účastnické smlouvy ze svého Účtu.

5.

Klient souhlasí s tím, aby pro účely koordinace Akce s Poskytovatelem Banka sdělila Poskytovateli skutečnost, že je Klientem Banky,
a zda probíhá inkaso plateb za služby Poskytovatele z Klientova účtu u Banky.

6.

V případě předčasného ukončení Rámcové smlouvy s Bankou o vedení Účtu, z něhož jsou inkasem hrazeny platby Poskytovateli,
zvýší Poskytovatel jednostranně cenu za Mobilní tarif ze Zvýhodněné ceny na Základní cenu a to počínaje prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, v němž bude Bankou oznámeno Poskytovateli ukončení Rámcové smlouvy. Poskytovatel je povinen
tuto změnu oznámit Klientovi způsobem stanoveným v čl. 2.4 Všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele. Pokud Klient tuto
změnu z ospravedlnitelného důvodu odmítne, vzniká mu právo vypovědět Účastnickou smlouvu s výpovědní lhůtou 1 nebo
2 měsíce, podle volby Klienta, počínající od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Klienta za podmínek
stanovených Účastnickou smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele a zákonnými předpisy. Neprovede-li
Klient volbu výpovědní lhůty, platí lhůta dvouměsíční.

7.

Tato Akce je kombinovatelná s jinými platnými Akcemi pořádanými Bankou.

8.

Banka má právo podle vlastního uvážení tuto Akci zrušit.

9.

Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit s účinky ode dne zveřejnění nového znění na domovské stránce
Banky.

10. Tyto Podmínky představují Smluvní dokument v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami Equa bank a.s.
11. Pro další informace a případné dotazy se účastník Akce může obrátit na bezplatnou zákaznickou linku Nordic Telecom 790 114 114
Provozní doba zákaznické linky je v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin.
100 za 99

Neomezeně za 479

Základní paušál s DPH

Název tarifu

159 Kč

649 Kč

Zvýhodněný paušál s DPH

99 Kč

479 Kč

Volné minuty do všech sítí

100

neomezeně

Cena za další minutu nad rámec volných minut

1,39 Kč

neomezeně

Cena za SMS do všech sítí

1,39 Kč

neomezeně

Převod čísla

zdarma

zdarma

Pořízení nové SIM
Internet v mobilu (datový limit FUP)
Speciální dodatková služba – Balíček Data

1 Kč

1 Kč

-

700 MB

250 MB / 69 Kč

500 MB / 99 Kč

Tarif za Zvýhodněnou cenu je garantován po dobu 24 měsíců, trvání Účastnické smlouvy s Poskytovatelem je minimálně 24 měsíců.
Podmínky poskytování služeb elektronické komunikace v podobě Mobilního tarifu Poskytovatelem se řídí Účastnickou smlouvou, Zvláštními
podmínkami pro „100 za 99 a Neomezeně za 479“ a Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele. Všechny ostatní služby a ceny se
řídí Všeobecným ceníkem služeb a Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele. Tyto dokumenty jsou přístupné na domovské stránce
Poskytovatele.

Equa bank a.s. se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 1830, IČ: 471 16 102
SWIFT: EQBKCZPP
www.equabank.cz

Equa bank a.s.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

T +420 222 010 222
F +420 222 010 333
info@equabank.cz

Strana 2 z 2

DEFINICE POJMŮ
Pro účely Podmínek mají následující pojmy níže uvedený význam:
„Klient“ znamená fyzickou osobu (nepodnikatele), která u Banky zřídila či v průběhu trvání Akce zřídí Účet,
„Rámcová smlouva“ znamená Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních a platebních služeb Equa bank a.s.,
„Mobilní tarif“ znamená službu elektronických komunikací, kterou Poskytovatel poskytuje Klientům za podmínek stanovených
v Účastnické smlouvě ve variantách „100 za 99“ a „Neomezeně za 479“ za Zvýhodněnou cenu jak je uvedeno v tabulce Ceníky tarifů výše,
„Účastnická smlouva“ znamená Účastnickou smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací mezi Klientem a Poskytovatelem,
„Účet“ znamená pro účely Akce běžný účet v Kč vedený u Banky,
„Základní cena“ je cena za mobilní tarif dle standardního ceníku Poskytovatele; bude účtována při nesplnění Podmínek Akce Klientem,
„Zvýhodněná cena“ je cena za Mobilní tarif, uvedená v tabulce Ceníky tarifů v těchto Podmínkách výše; bude účtována při splnění
Podmínek Akce Klientem.
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