Podmínky červnové nabídky 2018

Obchodní podmínky nabídky – Spolupráce s
AIRWAYNET 2018 pro služby Greendata
společnosti Greendata s.r.o. se sídlem Zvoníčkova 1928/7, 162 00 Praha 6, IČ
24753874 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 171537. (dále jen „Podmínky“)
1. Tyto podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost Greendata s.r.o. (dále jen „GD“) se službou
Greenhousing (dále jen „GH“) svým stávajícím nebo novým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) nabízí
červnovou nabídku služeb GH skrze partnera AIRWAYNET (dále jen AWN) a jeho stránky airwaynet.cz.
2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách GD na adrese www.greenhousing.cz a www.DC6.cz
popř. na portálech partnera.
Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou zprávou, inzercí, atd. V
případě rozporu mezi zněním podmínek uveřejněných na internetu a zněním podmínek uveřejněných jiným
způsobem je vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených internetových stránkách.
3. V otázkách neupravených v těchto podmínkách se přiměřeně použije ustanovení Všeobecných podmínek
společnosti GD., platného Ceníku služeb a ustanovení platného právního řádu České Republiky a Evropského
parlamentu.
4. Pokud nový Účastník v době od 7. 6. 2018 do 7.9.2018 uzavře s GD Účastnickou smlouvu na pronájem
některého ze svých housingových nebo cloudových programů, které jsou poptávány na adrese:
http://www.airwaynet.cz/cs/Datove-centrum nebo http://www.airwaynet.cz/cs/Privatni-Cloud má automaticky
nárok na 10% slevu od zřízení služby, a to až do konce roku 2018.
5. Pokud je nový Účastník zákazníkem AIRWAYNET a uzavře v době od 7. 6. 2018 s GD Účastnickou smlouvu
na pronájem některého ze svých housingových nebo cloudových programů, které jsou poptávány na adrese:
http://www.airwaynet.cz/cs/Datove-centrum nebo http://www.airwaynet.cz/cs/Privatni-Cloud má po ověření
automaticky nárok na 10% slevu od zřízení služeb až po jejich ukončení. Ověření probíhá kontrolou údajů.
Z tohoto důvodu byla mezi GD a AWN sepsána zpracovatelská smlouva.
6. Slevová nabídka se váže na všechny produkty a služby společnosti GD vyjma ceny za konzumaci elektřiny za
kWh, kde je cena nákladová.
7. Tato nabídka není určena pro již evidované zákazníky a Účastnické smlouvy uzavřené nebo min.
připomínkované do 1. 6. 2018 ani pro nabídky předané do 1. 6. 2018 neboť obsahují nabídky jiných období.
Netýká se ani nabídek tvořených napřímo z portálů GD.
8. GD si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tuto nabídku. O změnách bude GD Účastníka informovat v
zákonné předepsané formě.
9. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 6. 2018.
V Praze, dne 6. 6. 2018

Kontakt:
Greendata s.r.o.
E-mail: info@greenhousing.cz
Tel: +420 245 006 026

