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Táto kampaň sa vzťahuje na poskytnutie služby: 
 
ü Zriadenie Koncového bodu v objektoch s jestvujúcou kabelážou a Aktivácia Základnej 
služby/Základných služieb v Mieste inštalácie 
 
Poskytovateľ sa zaväzuje : 
 
ü poskytnúť vyššie uvedenú jednorazovú službu za zvýhodnenú cenu 35 € pri 12 mesačnej 
zmluvnej viazanosti, alebo 
ü poskytnúť vyššie uvedenú jednorazovú službu za zvýhodnenú cenu 18 € pri 24 mesačnej 
zmluvnej viazanosti, alebo 
ü poskytnúť vyššie uvedenú jednorazovú službu za zvýhodnenú cenu 0 € pri 24 mesačnej 
zmluvnej viazanosti pri aktivácii internetových služieb, alebo 
ü poskytnúť vyššie uvedenú jednorazovú službu za zvýhodnenú cenu 0 € pri 24 mesačnej 
zmluvnej viazanosti ak sa jedná o účastníka spadajúceho do kategórie VIP*, alebo 
ü poskytnúť vyššie uvedenú jednorazovú službu za zvýhodnenú cenu 18 € za aktiváciu dvoch 
a viac služieb naraz a pri 24 mesačnej zmluvnej viazanosti 
 
*Užívateľ, ktorý spadá do kategórie VIP je taký, ktorý využíva akúkoľvek službu e-Net minimálne 12 
mesiacov a nemá voči spoločnosti e-Net podĺžnosti 
 
Užívateľ sa zaväzuje: 

ü V prípade porušenia záväzku stanoveného v čl. 19.8 Podmienok vrátane žiadosti Užívatel'a o 
takú zmenu rozsahu poskytovania Služby, resp. o taký prechod na inú službu, ktorý nespíňa 
podmienky poskytnutia inej kampane, sa UžívateI' zaväzuje zaplatiť Poskytovatel'ovi jednorazovú 
zmluvnú pokutu vo výške poskytntej zľavy zo služby - Zriadenie Koncového bodu v objektoch s 
jestvujúcou kabelážou a Aktivácia Základnej služby/Základných služieb v Mieste inštalácie. Táto zľava 
sa vypočíta ako cena 69€  za nezvýhodnené Zriadenie / Aktiváciu základnej služby od ktorej sa odráta 
cena, ktorú užívateľ za túto službu zaplatil. Rozdiel tejto ceny sa užívateľ zaväzuje zplatiť. Ak teda 
napríklad užívateľ využije kampaň a získa zvýhodnenú cenu Zriadenia / Aktivácie služby internet za 
18 € a bežná cena tejto služby je 69€, užívateľ zaplatí poskytovateľovi rozdiel = 51€. 
 

Zmena služby alebo rozsahu poskytovaných služieb: 

Užívateľ môže počas doby zmluvnej viazanosti ľubovoľne meniť služby alebo ich rozsah alebo využiť 
akúkoľvek akciu tak, aby rozdiel medzi výškou mesačnej platby za služby, ktorú si zvolil pri podpise 
zmluvy a tou pri zmene nebol viac ako 10%. Ak je rozdiel medzi výškou mesačnej platby za služby, 
ktorú si užívateľ zvolil pri podpise zmluvy a tou po zmene viac ako 10% , užívateľ sa zaväzuje zaplatiť 
jednorazový poplatok za zmenu rozsahu služby v cene 35 €. Pri zmene služby  alebo ich rozsahu je 
potrebné rešpektovať ukončenie aktuálneho účtovného obdobia. 

Ostatné práva a povinnosti Poskytovatel'a a Užívatel'a v týchto podmienkach neupravené sa riadia 
Zmluvou o poskytovaní verejnej služby vrátane Podmienok a Tarify . 

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH. Zmluvné pokuty nepodliehajú DPH. 
 
Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 
 
  


