Podmínky: Nabídka sleva 20 % na Greenhousing Basic server pro
držitele karet ISIC.
1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Obchodní společnost Greendata s.r.o. vydává tímto postupem podle § 273 zákona č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto podmínky nabídky (dále
jako "VP"):
2 SMLUVNÍ STRANY
2.1
Greenhousing poskytuje obchodní společnost Greendata s.r.o., se sídlem
Zvoníčkova 1928/7, Praha 6-Břevnov, PSČ 162 00, IČ: 247 53 874, DIČ: CZ 247 53
874 zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 171537. Bankovní spojení: Fio, č.ú: 2800091376/2010.
Kontaktní adresy pro písemný styk:
Poštovní: Greendata s.r.o., Zvoníčkova 1928/7, Praha 6-Břevnov, PSČ 162 00
E-mail: info@greenhousing.cz
dále jako "Poskytovatel".
3 NABÍDKA
3.1
Nabídka sleva 20 % na Greenhousing Basic server pro držitele karet ISIC. (dále jen
„Nabídka“) společnosti Greendata s.r.o. (dále jen „společnost GH“) umožňuje
zákazníkům společnosti GH získat speciální slevu pro držitele karty ISIC: Sleva 20 %
z měsíčního paušálního poplatku 990 Kč (bez DPH) po dobu platnosti karty
zákazníka.
3.2
Nabídka je určena všem držitelům karet ISIC, IYTC, ITIC a ALIVE.
3.3
Nabídku nelze kombinovat s jinou slevovou nabídkou GH.
4 PLATNOST NABÍDKY
4.1.
Po ukončení platnosti karty bude zákazníkovi účtována standardní komerční cena,
která je k nahlédnutí na stránkách www.greenhousing.cz.
5. PODMÍNKY SLUŽBY
5.1.
O aktivaci studentské nabídky může požádat nový i stávající zákazník, který splní
současně tyto podmínky:
a) doručí GH (adresa info@greenhousing.cz) scan své platné karty (ISIC, IYTC, ITIC
a ALIVE) společně s žádostí o aktivaci.
b) doručí veškeré potřebné iniciály vedoucí k uzavření smlouvy na adresu
info@greenhousing.cz nebo vyplní objednávkový formulář na stránce
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greenhousing.cz.
c) zákazník - uživatel nabídky může požádat o aktivaci slevové nabídky jen na jeden
server.
d) zákazník - uživatel nabídky je pouze fyzická osoba.
6. PODMÍNKY AKTIVACE
6.1.
Nový zákazník může o aktivaci Nabídky požádat současně s aktivací dalších
přidaných služeb.
6.2.
Aktivace Nabídky proběhne u všech zákazníků okamžitě po splnění všech podmínek
aktivace Nabídky a přijetí žádosti o aktivaci Nabídky společností GH.
6.3.
Nabídku je zákazník oprávněn využít po dobu platnosti karty pouze v případě, že
ůstane fyzickou osobou.
7. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
7.1.
Zákazník, který si aktivuje Nabídku, poskytne společnosti GH své osobní údaje
v rozsahu: telefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail pro měsíční fakturaci. Zákazník
souhlasí s tím, aby GH poskytnuté osobní údaje zpracovával ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za
účelem kontroly oprávněnosti využívání Nabídky a dále za účelem uvedeným níže v
těchto podmínkách. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však podmínkou aktivace a
poskytování Nabídky.
7.2.
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že GH je oprávněn ho informovat o
službách a produktech společnosti GH a třetích stran (dále jen „Reklama“), zejména
formou zobrazení Reklamy, zasílání newsletteru (např. formou obchodního sdělení).
Zákazník dále souhlasí s tím, že obsah Reklamy může být založen na jeho osobních
údajích v rozsahu PSČ, pohlaví a statutu, které GH v souladu s těmito podmínkami
zpracovává.
7.3.
Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami podáním žádosti o aktivaci
Nabídky.
8. KONEČNÁ USTANOVENÍ
8.1.
V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro
poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky
uvedené v tištěných materiálech společnosti GH, případně na stránkách
www.greenhousing.cz.
8.2.
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GH má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne
zveřejnění změn na stránkách www.greenhousing.cz., nebude-li stanoven pozdější
termín účinnosti.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2011.
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