
  
 

 
 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO MARKETINGOVOU AKCI 
 

„Sleva 50% na všechny tarify služby připojení k internetu na 3 měsíce“ 
 

(dále jen „Podmínky“) 
 

1. Tyto Podmínky pro marketingovou akci „Sleva 50% na všechny tarify služby připojení k internetu na 3 měsíce“ (dále jen 
„Akční nabídka“) vydané obchodní společností Libli s.r.o., IČO: 045 93 332, se sídlem Dornych 486/47b, Trnitá, 617 00 
Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90820 (dále jen „Poskytovatel“), 
upravují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a osobou (dále jen „Účastník“), které bude po dobu trvání Akční nabídky 
poskytnuta 50% sleva na všechny tarify služby připojení k internetu (dále jen „Služba“). 

2. Obsahem této Akční nabídky je poskytnutí Služby se slevou 50% po dobu prvních 3 měsíců užívání Služby. Akční nabídka 
bude probíhat od 17. 9. 2019 do 5. 1. 2020 (dále jen „Doba platnosti akce“), a to ve všech lokalitách České republiky, 
v nichž má Poskytovatel pokrytí.  

3. Akční nabídka se vztahuje pouze na nové Účastníky, kteří mají zájem o poskytovanou Službu a během Doby platnosti 
akce zašlou poptávku Libli a objednají si Službu a s nimiž uzavře Poskytovatel smlouvu o poskytování služeb 
elektronických komunikací na Službu (dále jen „Smlouva“). První tři měsíce užívání Služby s 50% slevou jsou počítány od 
prvního dne následujícího po dni, ve kterém došlo k instalaci/aktivaci Služby na adrese připojení/odběrném místě, 
určeném Účastníkem a uvedené ve Smlouvě. Po uplynutí této tří měsíční doby, kdy Účastník využívá Službu se slevou 
50%, bude Služba zpoplatněna a účtována podle platného Ceníku vyvěšeného na internetových stránkách 
Poskytovatele www.libli.cz (dále jen „Internetové stránky“). 

4. Podmínky poskytování Služby se řídí zejména Smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami, Podmínkami služby 
připojení k internetu a Podmínkami zpracování osobních údajů, které jsou uvedeny na Internetových stránkách na adrese 
https://libli.cz/podpora/. 

5. Vzhledem ke skutečnosti, že k případnému uzavření Smlouvy během Akční nabídky může dojít mimo prostory obvyklé 
k podnikání, respektive distančním způsobem, má Účastník právo od takto uzavřené Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 
dnů od instalace/aktivace Služby. Podmínky takového odstoupení od Smlouvy jsou upraveny ve Všeobecných 
obchodních podmínkách, Podmínkách služby připojení k internetu. 

6. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto Podmínky v celém jejich rozsahu, zejména v rozsahu 
Služeb, ceny, kvality a garance poskytované Služby, podmínek instalace/aktivace Služby, či tuto Akční nabídku, či 
samotnou Službu zrušit. O všech změnách bude Účastník informován ve formě stanovené ve Všeobecných obchodních 
podmínkách uvedených Internetových stránkách. 

7. Tato Akční nabídka má platnost pro objednávky přijaté v období od 17. 9. 2019 do 5. 1. 2020, za předpokladu, že 
k instalaci/aktivaci u Služby dojde nejpozději do 5. 2. 2020. 
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