
 

 

Podmínky speciální nabídky „Try and buy  - 100% sleva na tři měsíce 

na balíček“ (dále jen „nabídka“) 

 

1.1. Pro koho je nabídka určena 

Nabídku „Try and buy  - 100% sleva na tři měsíce na balíček“ může využít každý nový zákazník, který 

v období platnosti nabídky uzavře s KB SmartPay smlouvu na balíček Complete Start, Complete m-

Start,Complete Start+ nebo Complete m-Start+ (dále jen „balíček“), a to za podmínek uvedených 

níže. 

 

1.2. Podmínky nabídky 

Nabídku je možné aktivovat v období  1. 7. 2018 – 31. 1. 2020. 

Akční nabídka je platná pro balíčky Complete Start a Complete m-Start (předplacený objem plateb 

10 000 Kč) a Complete Start+ a Complete m-Start+ (předplacený objem plateb 50 000 Kč). 

Zákazník dostává 100% slevu ze základní měsíční ceny balíčku, tj. slevu 580 Kč bez DPH v případě 

balíčku Complete Start, resp. 630 Kč bez DPH v případě balíčku Complete m-Start, nebo slevu 790 Kč 

bez DPH v případě balíčku Complete Start+, resp. 840 Kč bez DPH v případě balíčku Complete m-

Start+. Tuto slevu získává na období prvních 3 měsíců. 

Smlouva na balíček je uzavírána na úvodní období 12 měsíců. Během prvních 3 měsíců může zákazník 

vypovědět smlouvu bezplatně, tj. bez nutnosti hradit de-instalační poplatek dle platného Sazebníku. 

Začátek období 3 měsíců je dán datem podpisu smlouvy. 

Více najdete v podmínkách služby. 

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky, platný Sazebník služeb a 

podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti, případně na stránkách www.kbsmartpay.cz. 

KB SmartPay  si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto 

podmínky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.kbsmartpay.cz, nebude-li 

výslovně uveden termín pozdější. 

V odůvodněných případech si KB SmartPay vyhrazuje právo tuto nabídku neposkytnout. 

Pokud je v těchto podmínkách uveden KB SmartPay, rozumí se tím společnost Worldline Czech 

Republic s. r. o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 2. 9. 2019. 


