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Akcia 3 mesiace zadarmo je určená pre zákazníkov spoločnosti O-NET s.r.o., ktorí odporučia optický 
internet od našej spoločnosti svojim známym, susedom, či rodine z ich obce (konk. obce Beckov, 
Kálnica, Moravské Lieskové). 
 
3 mesiace zadarmo získa i nový zákazník, ktorý sa stane zákazníkom spoločnosti O-NET s.r.o. 
a uzatvorí si zmluvu k internetovému pripojeniu s našou spoločnosťou (v obciach Beckov, Kálnica, 
Moravské Lieskové). 
 
Podmienkou pre získanie 3 mesiacov zadarmo pre nového zákazníka je: 

• Nový zákazník musí pri uzatváraní objednávky na internet uviesť meno, priezvisko a adresu 
zákazníka O-NETu, ktorý mu internet odporučil 

• Nový zákazník nesmie byť po ukončení zmluvy so spoločnosťou O-NET s.r.o. minimálne 3 
mesiace 

• Nový zákazník nesmie mať voči spoločnosti O-NET s.r.o. žiadne podlžnosti z minulosti 

• Nový zákazník je povinný uhradiť pripojovací poplatok ešte pred samotnou inštaláciou 
Podmienka pre získanie 3 mesiacov zadarmo pre zákazníka O-NETu je: 

• Zákazník O-NETu, ktorý odporučil nového zákazníka, pre získanie 3 mesiacov zadarmo, 
nesmie byť dlžníkom našej spoločnosti 

 
Akcia 3 mesiace zadarmo sa vzťahuje pre nových zákazníkov i zákazníkov O-NETu, ktorí odporučili, na 
službu internetu do maximálnej výšky poplatku za internet 30,00 E/mes., príp.na poplatok za prenájom 
optickej jednotky v hodnote 1,00 al. 1,99 E/mes.  
 
Nevzťahuje sa na doplnkové služby ako napr. Verejná IP, zvýšený upload, IP televízia, prenájom IPTV 
boxu a pod. Tieto budú vyfakturované bežným spôsobom. 
 
V prípade Balíku služieb, bude akcia 3 mesiace zadarmo uplatnená len na časť poplatku za internet 
(teda 9,92 E/mes + 1,00 al. 1,99 E/mes. za prenájom opt.jednotky alebo 15,50 E/mes + 1,00 al. 
1,99E/mes. za prenájom opt.jednotky), zvyšná časť z poplatku balíka služieb (teda cena IPTV) bude 
vyfakturovaná. 
 
Doba 3 mesiace internet zadarmo začína plynúť pre nového zákazníka i zákazníka O-NETu, ktorý 
odporučil, až po samotnej realizácii internetového pripojenia u nového zákazníka a uhradení 
pripojovacieho poplatku novým zákazníkom. 
 
Uplatnením si tejto akcie nie je možné uplatniť si inú ani ďalšiu akciu internetu zadarmo. Akcie sa 
nespočítavajú. 
 
Ostatné podmienky neupravujúce tieto Podmienky individuálnej akcie sa riadia podľa Všeobecných 
podmienok spoločnosti. 

 
Tieto podmienky boli vydané spoločnosťou O-NET s.r.o. a nadobúdajú účinnosť 10.03.2021, sú iba 
doplňujúcimi podmienkami k Všeobecným podmienkam spoločnosti a sú platné do skončenia 
individuálnej akcie 3 mesiace zadarmo. 
 


