Akciový cenník
N6/2019
VNET a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 35 845 007, spoločnosť zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl.č. 3916/B (ďalej "VNET a.s.") týmto vydáva
nasledujúci Akciový cenník N6/2019 (ďalej len "akciový cenník") s obmedzenou platnosťou od 1.6.2019
do 30.9.2019, ktorý je do uvedenej doby súčasťou Cenníka spoločnosti VNET a.s. zverejneného na
webovej stránke www.vnet.sk:
1.
Tento akciový cenník upravuje zvýhodnené cenové podmienky poskytovania vybraných služieb
uvedených v ďalej v bode 2. tohto akciového cenníka, a to pre nových zákazníkov spoločnosti VNET a.s.
pokiaľ budú splnené podmienky uvedené ďalej v tomto akciovom cenníku.
2.
Tento akciový cenník a zvýhodnené cenové podmienky sa týkajú služby poskytovania pripojenia
do siete internet prostredníctvom produktu Homelink Standard s prenosovou rýchlosťou 60/6 Mbps,
Homelink Komplet s prenosovou rýchlosťou 300/30 Mbps, Homelink Premium s prenosovou
rýchlosťou 500/50 Mbps a pre zvýhodnený balík služieb internetu a TV: Biely, Červený a Modrý balík
(ďalej len "Vybrané Služby" a každá samostatne ako "Vybraná Služba") pre všetky rezidenčné objekty
s dostupnou technológiou od spoločnosti VNET a.s.. Zriadenie Vybranej služby podlieha pozitívnemu
technickému šetreniu v mieste inštalácie Vybranej služby a schváleniu technických predpokladov
poskytovania príslušnej Vybranej služby zo strany VNET a.s. Ostatné podmienky poskytovania Vybraných
Služieb, ako aj ostatných služieb poskytovaných spoločnosťou VNET a.s., sa riadia všeobecnými
podmienkami spoločnosti VNET a.s. pre príslušné služby a Cenníkom VNET a. s., ktoré sú zverejnené na
webovej stránke www.vnet.sk. Tento akciový cenník sa nevzťahuje na zákazníkov - podnikateľov, tj.
právnické osoby ani na fyzické osoby-podnikateľov.
3.
Nová zmluva sa pre účely tohto akciového cenníka rozumie písomná zmluva uzavretá v období od
1.6.2019 do 30.9.2019 medzi spoločnosťou VNET a.s. ako poskytovateľom a novým zákazníkom ako
účastníkom, ktorej predmetom bude poskytovanie niektorej Vybranej Služby v mieste pripojenia, a ktorá
bude uzavretá bez viazanosti, tj. bez minimálnej doby trvania zmluvy, alebo bude uzavretá s 24
mesačnou viazanosťou tj. s minimálnou dobou trvania zmluvy 24 mesiacov a štyrmi mesiacmi zadarmo
pre niektorý zvýhodnený balík služieb internetu a TV definovaného v bode 2. tohto akciového cenníka
(ďalej len "Nová zmluva"). Novým zákazníkom sa pre účely predchádzajúcej vety rozumie fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá nemala ku dňu 1.6.2019 uzavretú s VNET a.s. zmluvu o poskytovaní niektorej z
Vybraných Služieb.
4.
V prípade, ak spoločnosť VNET a.s. a nový zákazník uzavrú v období od 1.6.2019 do 30.9.2019
Novú zmluvu bez viazanosti v zmysle bodu 3. tohto akciového cenníka, bude zákazníkovi poskytnutá
jednorázová zľava vo výške 59,00 EUR z ceny za zriadenie Vybranej Služby, tj. zriaďovacieho
poplatku (ktorý je štandardne vo výške 60,- EUR mesačne). Cena za zriadenie Vybranej Služby
(zriaďovací poplatok) tak bude po uvedenej zľave činiť 1,00 EUR. Cena za samotnú Vybranú Službu bude
štandardná.
5.
V prípade, ak spoločnosť VNET a.s. a nový zákazník uzavrú v období od 1.6.2019 do 30.9.2019
Novú zmluvu s 24 mesačnou viazanosťou v zmysle bodu 3. tohto akciového cenníka, bude zákazníkovi
poskytnutá jednorázová zľava vo výške 14,00 EUR z ceny za zriadenie Vybranej Služby, tj.
zriaďovacieho poplatku (ktorý je štandardne vo výške 15,- EUR mesačne). Cena za zriadenie Vybranej
Služby (zriaďovací poplatok) tak bude po uvedenej zľave činiť 1,00 EUR. Cena za samotnú Vybranú Službu
bude štandardná.
6.
Spoločnosť VNET a.s. si vyhradzuje právo kedykoľvek tento akciový cenník zmeniť, príp.
predčasne ukončiť jeho platnosť. Ukončenie platnosti tohto akciového cenníka nastane okamžikom jeho
vymazania z webovej stránky VNET a.s. "www.vnet.sk". Spoločnosť VNET a.s. si vyhradzuje právo
neuzavrieť so záujemcom zmluvu v prípade, ak budú splnené podmienky zákona č. 351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, alebo podmienky uvedené v príslušných
všeobecných (obchodných) podmienkach spoločnosti VNET a.s. pre príslušnú Vybranú Službu požadovanú
záujemcom (tj. najmä ak záujemca nesúhlasí s cenovou ponukou spoločnosti VNET a.s. alebo so znením
zmluvy a všeobecnými podmienkami, záujemca nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu, poskytovanie
požadovanej Vybranej Služby v mieste pripojenia alebo v požadovanom rozsahu je technicky
neuskutočniteľné alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov, a pod.). V
prípade pochybností o vzniku nároku na zľavu podľa tohto akciového cenníka v konečnom dôsledku
rozhoduje spoločnosť VNET a.s.. Rozhodnutie VNET a.s. podľa predchádzajúcej vety je záväzné pre
všetky strany. Tento akciový cenník neznamená akúkoľvek povinnosť spoločnosti VNET a.s. uzavrieť
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akúkoľvek zmluvu (alebo dodatok) s novým zákazníkom nad rámec povinností vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných právnych predpisov.
7.
Čerpanie zľavy podľa tohto akciového cenníka je možné len formou zápočtu, príp. poskytnutia
zľavy, na jednorázovú odmenu za zriadenie Vybranej služby (tj. na zriaďovací poplatok). Zákazníci
nemajú nárok na vyplatenie akejkoľvek finančnej sumy v súvislosti s týmto akciovým cenníkom.
8.

Všetky ceny sú uvádzané s DPH.

Tento akciový cenník nadobúda účinnosť dňom 1.6.2019.

