
 

 
 
 

Pravidla akce „Přiveď souseda“ 
 

1. Společnost itself s.r.o. se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, Brno – Židenice, 628 00, IČ 188 

260 16, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 

1274 (dále jen „Pořadatel“ a „společnost itself“), pořádá tuto spotřebitelskou akci „Přiveď 

souseda“ (dále jen „Akce“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen 

„Pravidla“). 
 
 

2. Pro nové a stávající zákazníky je akce platná v době od 3. 9. 2018 do odvolání (dále jen 

„Doba Akce“). 

 
3. Definice pojmů 

3.1. Stávající zákazník je osoba, která využívá a řádně platí za služby od společnosti itself.  

3.2. Nový zákazník (doporučovaná osoba) je taková osoba, která byla doporučena 

stávajícím zákazníkem a zároveň nevyužívala od společnosti itself službu Internet 

nebo Internet v Balíčku se Selfnet TV na dané adrese v uplynulých 12 měsících. 

 
4. Podmínky pro uplatnění Akce: 

4.1. Stávající zákazník získává nárok na využívání již připojené služby Internet, Digitální 

televize, Selfnet TV, Balíček, nebo nově objednané služby Internet, Digitální 

televize nebo Balíček po dobu 2 měsíců zdarma v případě splnění všech podmínek 

této Akce. 

4.2. Nový zákazník získává nárok na využívání nově objednané služby Internet, 

Internet a Digitální televize nebo Balíček po dobu 2 měsíců zdarma v případě 

splnění všech podmínek této Akce. 

4.3. Smlouva s novým zákazníkem musí být uzavřena na dobu určitou. 

4.4. Sleva se nevztahuje na doplňkové služby a programové nabídky nad rámec 

základní nabídky Pro začátek. 

4.5. Stávající zákazník vyplní své povinné údaje do formuláře „Přiveď souseda“ na 

webových stránkách www.selfnet.cz (jméno a příjmení, adresa místa odběru služeb, 

kontaktní telefon a e-mailovou adresu). 

4.6. Dále vyplní e-mailovou adresu osoby, kterou doporučuje. 

4.7. Doporučované osobě přijde na e-mailovou adresu informace o doporučení a formulář 

pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů společnosti itself. 

4.8. Na základě potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů bude nový 

zákazník kontaktován zaměstnanci společnosti itself. 

4.9. S novým zákazníkem bude uzavřena Smlouva a Objednávka služeb dle aktuálně 

platného Ceníku služeb. Uzavření smlouvy musí proběhnout do 2 měsíců od 

doporučení. 

4.10. Stávající zákazník bude o uplatnění Akce informován po podpisu smluvních 

dokumentů Novým zákazníkem. Následující 2 měsíce bude daná služba 

poskytnuta zdarma (závisí na zvoleném způsobu úhrady). 

4.11. V případě, že Stávající zákazník doporučí více Nových zákazníků, měsíce zdarma se 
sčítají. 

4.12. Nový zákazník může být doporučen pouze jedním Stávajícím zákazníkem. 

http://www.selfnet.cz/


 

 
 
 

5. Akce neplatí pro nově spuštěné lokality 6 měsíců od zveřejnění na www.selfnet.cz/cs/novinky. 
 

6. Akce se nevztahuje na firemní tarif Internet Profi. 
 

7. Akci nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami a slevami.  
 

8. Při odpojení služeb nárok na slevu zákazníkovi zaniká. 

 
9. Podmínky poskytování služeb se dále řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami 

a Provozními řády Selfnet. 

 
10. Zákazník bere na vědomí, že jakožto náhradu za Akci nelze brát vyplacení příslušné částky 

v hotovosti a výhody vyplývající z Akce nejsou soudně vymahatelné. Zákazník bere současně 

na vědomí, že výhody vyplývající z Akce pro něj mohou mít daňové dopady, a s jejich 

užíváním mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů. 

 
11. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Akce a má právo 

konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Akce včetně jejího ukončení bez udělení 

výhody. Pořadatel je oprávněn z Akce vyřadit osoby, které nesplňují podmínky stanovené 

těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy. 

 
12. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Ke dni účinnosti 

nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění. Změny budou zveřejněny 

na www.selfnet.cz. 
 
 
 
 
 
 

V Brně dne 25. 11. 2020 

https://www.selfnet.cz/cs/novinky
http://www.selfnet.cz/

