ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro bezplatné zapůjčení satelitního přijímače
pro Českou republiku
Společnost M7 Group S.A., se sídlem 2, Rue
Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Velkovévodství lucemburské, registrační číslo
B 148073 (dále jen „Poskytovatel“) vydává
tyto zvláštní obchodní podmínky pro bezplatné zapůjčení satelitního přijímače pro
Uživatele, kteří využívají službu Skylink pro
místo instalace, kterým je Česká republika:
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto zvláštní obchodní podmínky pro
bezplatné zapůjčení satelitního přijímače
upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem
a Uživatelem při uzavíraní Smlouvy o bezplatném zapůjčení satelitního přijímače
v souladu s těmito zvláštními podmínkami.
1.2. Tyto zvláštní obchodní podmínky jsou
součástí Smlouvy o bezplatném zapůjčení
satelitního přijímače (dále jen „Smlouva“), Všeobecných obchodních podmínek
a Smlouvy o poskytování služby Skylink uzavřené mezi Poskytovatelem na straně jedné
a fyzickou osobou jako Uživatelem služby
Skylink na straně druhé.
1.3. Smlouva o bezplatném zapůjčení satelitního přijímače je uzavřena po objednání satelitního přijímače na zákaznickém servise
Poskytovatele a uhrazením jednorázového
poplatku ve formě dobírky. Uhrazením poplatku Uživatel potvrzuje, že se řádně a v celém rozsahu seznámil s těmito zvláštními
obchodními podmínkami a bez výhrad s nimi
souhlasí.
2. DEFINICE POJMŮ
2.1. Pro účely těchto zvláštních obchodních
podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:
„základní balíčky“ jsou programové balíčky
Skylink: Mini, Multi, Kombi, HD Plus, Multi
HD, Flexi 7 a Komplet;
„doba zapůjčení“ je období, v průběhu kterého se satelitní přijímač bezplatně zapůjčuje;
„všeobecné podmínky“ jsou všeobecné
obchodní podmínky poskytování služby
Skylink pro místo instalace, kterým je Česká
republika;
„zvláštní podmínky“ jsou tyto zvláštní obchodní podmínky pro bezplatné zapůjčení
satelitního přijímače;
„satelitní přijímač“ je technické zařízení zn.
Hyundai SAT901 (set top box), jehož celková
hodnota činí 2 600 Kč;
„aktivní balíčky“ jsou balíčky Kombi na
6 měsíců nebo Kombi na 12 měsíců za standardní cenu dle Ceníku platného v době uzavření Smlouvy;

„objednávka“ je proces, kdy si Uživatel prostřednictvím zákaznického servisu objedná
jeden z aktivních balíčků společně s bezplatným zapůjčením satelitního přijímače a Poskytovatel zajistí odeslání tohoto přijímače;
„Smlouva“ je smlouva o bezplatném zapůjčení satelitního přijímače uzavřená
mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž
předmětem plnění je bezplatné zapůjčení
satelitního přijímače v souladu s těmito
podmínkami;
2.2. Pro pojmy neupravené těmito zvláštními
podmínkami se použijí definice stanovené ve
všeobecních podmínkách.
3. PODMÍNKY PRO BEZPLATNÉ
ZAPŮJČENÍ SATELITNÍHO PŘIJÍMAČE
3.1. Poskytovatel jako půjčovatel zapůjčuje
Uživateli satelitní přijímač k užívání, přičemž
tento přijímač zůstává majetkem Poskytovatele.
3.2. Zájemce o bezplatné zapůjčení satelitního přijímače si musí předplatit jeden z aktivních balíčků.
3.3. Smlouva o bezplatném zapůjčení satelitního přijímače se neuzavře se zájemcem,
který:
3.3.1. již satelitní přijímač s podporou
HD vlastní;
3.3.2. již v minulosti měl předplacený HD balíček;
3.3.3. již měl HD nebo MPEG4 program zahrnut v aktivním balíčku Flexi 7.
3.4. Poskytovatel je oprávněn odepřít zájemci poskytnutí bezplatného zapůjčení satelitního přijímače, pokud:
3.4.1. zájemce nesplnil podmínky podle bodu
3.3. a/nebo
3.4.2. zájemce nesouhlasí s podmínkami
Smlouvy, a/nebo
3.4.3. její uzavření by bylo v rozporu s platnými právními předpisy České republiky.
3.5. Poskytovatel je oprávněn zastavit, dočasně přerušit nebo omezit poskytování
služby Skylink, aniž by toto zastavení, přerušení nebo omezení bylo považováno za porušení Smlouvy o poskytování služby Skylink
a všeobecných obchodních podmínek, pokud po ukončení Smlouvy nebude satelitní
přijímač Poskytovateli vrácen.
4. PRÁVA A POVINNOSTI
4.1. Poskytovatel se zavazuje zejména:
4.1.1. uzavřít Smlouvu o bezplatném zapůjčení satelitního přijímače se zájemcem, který
o to požádá prostřednictvím objednávky do
30.6.2014, splní podmínky stanovené těmito

podmínkami a platnými právními předpisy,
a to do vyčerpání zásob;
4.1.2. aktivovat zvolený aktivní balíček do
8 pracovních dnů ode dne převzetí satelitního přijímače;
4.1.3. zveřejnit na svých webových stránkách
změnu smluvních podmínek;
4.2. Poskytovatel má zejména právo:
4.2.1. kdykoli zapůjčený satelitní přijímač
u Uživatele zkontrolovat, vyměnit a/nebo nahradit (nebo tímto úkonem pověřit třetí osobu). Dále má Poskytovatel právo v přiměřené
lhůtě, kterou určí Poskytovatel, získat zpět
satelitní přijímač, který je poškozen nebo
kterému poškození hrozí. V případě kontroly,
výměny, náhrady nebo odnětí satelitního přijímače musí Uživatel s Poskytovatelem nebo
určenou třetí osobou spolupracovat.
4.3. Uživatel má právo:
4.3.1. si zapůjčit ke každé kartě jeden satelitní přijímač a bezplatně jej užívat po dobu
zapůjčení;
4.3.2. na reklamaci nebo vrácení satelitního
přijímače výhradně na adrese Poskytovatele, resp. zákaznického servisu. Uživatel
musí zapůjčený satelitní přijímač zaslat doporučenou poštou nebo osobně doručit na
vlastní náklady;
4.3.3. při problémech s instalací satelitního
přijímače využít služeb zákaznického servisu Poskytovatele.
4.3.4. zapůjčený satelitní přijímač používat
i v případě, že si po uplynutí doby platnosti
Smlouvy, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, předplatí kterýkoliv základní balíček
dle aktuální nabídky,
4.3.5. po uplynutí 24 měsíců od uzavření
Smlouvy a splnění podmínky uvedené v odst.
6.2. odkoupit od Poskytovatele satelitní přijímač za cenu 500 Kč s DPH,
4.3.6. po uplynutí 36 měsíců od uzavření
Smlouvy a splnění podmínky uvedené v odst.
6.2., přijmout do svého vlastnictví satelitní
přijímač, který mu Poskytovatel bezplatně
nabízí. Je však na Uživateli, zda nabízený
přijímač příjme. Uživatel musí Poskytovatele informovat o využití této možnosti na zákaznickém servisu Poskytovatele. Satelitní
přijímač však není prodaným zbožím, proto
Poskytovatel neodpovídá za jeho případné
vady. Pokud však o případných vadách satelitního přijímače ví, je povinen na ně Uživatele upozornit. Pokud má satelitní přijímač
vady, na které Uživatele neupozorní, je Uživatel oprávněn jej vrátit.
4.4. Uživatel se zavazuje a je povinen:
4.4.1. písemně oznámit Poskytovateli ja-
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5. ZMĚNY SMLOUVY
5.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek.
5.2. Jakékoliv změny Smlouvy a těchto

zvláštních podmínek se řídí příslušnými
ustanoveními všeobecných obchodních
podmínek.
6. DOBA TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
6.1. Smlouva se uzavírá na dobu 6 měsíců,
v případě, že si Uživatel předplatí aktivní balíček Kombi na 6 měsíců. Pokud si Uživatel
předplatí aktivní balíček Kombi na 12 měsíců, Smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců.
Doba trvání Smlouvy začíná plynout dnem
převzetí satelitního přijímače.
6.2. V případě, že si Uživatel po uplynutí
doby, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, předplatí kterýkoliv balíček dle aktuální
nabídky, tato Smlouva se prodlužuje o dobu
takového předplatného.
6.3. Platnost Smlouvy je ukončena i před
uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,
pokud je ukončena platnost Smlouvy o poskytování služby Skylink.
6.4. Další podmínky ukončení Smlouvy se
řídí příslušnými ustanoveními všeobecných
obchodních podmínek.
7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
7.1. Uživatel nemá právo požadovat žádné
odškodnění za způsobenou škodu (přímou
nebo nepřímou nebo jakkoli pojmenovanou)
v případě změny nebo překročení uvedeného nebo smluvního data dodání satelitního
přijímače z jakéhokoliv důvodu nebo pokud
nebyly splněny některé podmínky vyplývající
z těchto podmínek nebo Smlouvy, s výjimkou
změn nebo nesplnění, které byly způsobeny
úmyslně nebo hrubou nedbalostí Poskytovatele.
7.2. Při zpoždění nebo opomenutí odebrání
satelitního přijímače je Uživatel v prodlení.
Náklady a/nebo škody způsobené tímto
zpožděním spočívají na Uživateli.
7.3. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za
škodu, která mu vznikne tím, že Uživatel nesplní kteroukoliv z povinností stanovených
těmito podmínkami.
7.4. V případě, že nesplněním kteréhokoli
ze závazků Uživatele stanovených v těchto
podmínkách vznikne Poskytovateli škoda,
je Uživatel povinen tuto škodu Poskytovateli
nahradit.
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a v souladu s podmínkami uvedenými ve všoebecných podmínkách. Uživatel
potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil.

9. REKLAMACE
9.1. Reklamace satelitního přijímače dodávaného Poskytovatelem se řídí platným
reklamačním řádem vydaným Poskytovatelem a zveřejněným na webové stránce www.
skylink.cz.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Tyto podmínky nabývají platnosti
a účinnosti dne 7.4.2014.
10.2. Zvláštní podmínky jsou nedělitelnou
součástí každé platné uzavřené Smlouvy.
10.3. Právní vztahy mezi Poskytovatelem
a Uživatelem neupravené těmito zvláštními
podmínkami se řídí všeobecnými obchodními podmínkami poskytování služby Skylink.
10.4. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které jsou založeny Smlouvou, které
však Smlouva výslovně neupravuje, se řídí
příslušnými ustanoveními platných právních
předpisů České republiky.
10.5. V případě, že některá z ustanovení
Smlouvy a/nebo zvláštních podmínek jsou
neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních
ustanovení Smlouvy a zvláštních podmínek.
Neplatná ustanovení se nahradí ustanoveními platných právních předpisů České republiky, které jsou svým obsahem a účelem nejbližší obsahu Smlouvy a těchto podmínek.
10.6. Pokud ze Smlouvy nebo těchto podmínek nevyplývá něco jiného, Smlouvu je možné měnit jen na základě písemných změn
a dodatků odsouhlasených a podepsaných
oběma smluvními stranami.
10.7. Uživatel potvrzuje, že si tyto zvláštní
podmínky pozorně přečetl, všechny jejich
ustanovení jsou mu jasné a srozumitelné,
těmto podmínkám v celém jejich rozsahu
porozuměl a souhlasí s nimi.
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koukoliv změnu v údajích poskytnutých
Poskytovateli, t.j. zejména změnu bydliště,
telefonického, případně e-mailového spojení, změnu jména nebo osob oprávněných
jednat jménem Uživatele, a to nejpozději do
sedmi dnů ode dne vzniku změny na adresu
pro doručování písemností Poskytovateli,
v opačném případě Poskytovatel neodpovídá za porušení svých povinností v souladu se
Smlouvou a zvláštními podmínkami;
4.4.2. satelitní přijímač používat výhradně
na adrese, kterou uvedl a výhradně v rámci
předplacených služeb;
4.4.3. satelitní přijímač chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. V případě
krádeže nebo ztráty satelitního přijímače,
bez ohledu na příčinu, nese Uživatel odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti
s touto skutečností (včetně případných
následných škod) a Poskytovatel má právo
od Uživatele požadovat v této souvislosti náhradu škody. Uživatel je současně v případě
krádeže povinen o této skutečnosti neprodleně informovat policii a do 7 dnů zaslat
Poskytovateli doporučeným dopisem kopii
policejní zprávy.
4.4.4. nepostoupit, nepronajímat nebo neprodat jiné osobě zdarma nebo za poplatek
satelitní přijímač;
4.4.5. doručit satelitní přijímač na vlastní
náklady Poskytovateli, a to buď osobně
nebo doporučenou zásilkou, nejpozději do
30 dnů od ukončení Smlouvy, bez ohledu
na důvod nebo způsob jejího ukončení,
nebo pokud po uplynutí doby, na kterou
byla Smlouva uzavřena, Uživatel satelitní
přijímač od Poskytovatele podle odst. 4.3.5.
neodkoupí nebo podle odst. 4.3.6. nepřijme
do svého vlastnictví. V případě prodlení
s vrácením, nekompletností či poškození
satelitního přijímače (s výjimkou běžného
opotřebení) má Poskytovatel v této souvislosti právo požadovat od Uživatele náhradu
škody. Poskytovatel je současně oprávněn
na příslušné dekódovací kartě přerušit
dodání služby Skylink a přijímač vymáhat
soudní cestou;
4.4.7. v případě exekuce je Uživatel povinen
informovat exekutora o skutečnosti, že je
satelitní přijímač majetkem Poskytovatele
a proto se na něj exekutorské právo nevztahuje.

