
Podmínky marketingové nabídky – 25 % extra kreditu za dobití 

jako vánoční dárek pro Oskartu 

1. Nabídka 25 % extra kreditu za dobití je určena všem zákazníkům Oskarty, kteří se do ni zaregistrují 

zasláním SMS zprávy ve tvaru VANOCE na číslo 77 777, a to nejpozději do 5. 12. 2016 do 23:59 hod. 

2. Zaregistrovaný zákazník získá za každé dobití v období od 7. 12. 2016 do 31. 12. 2016 jako odměnu 

navíc 25 % extra kreditu z dobité částky. Aktivace výhody extra kreditu za dobití proběhne nejpozději 

do 7. 12. 2016 do 23:59 hod. a zákazníkovi bude potvrzena SMS zprávou. 

3. Extra kredit je připsán nejpozději do 24 hodin od dobití. O připsání extra kreditu je zákazník informován 

SMS zprávou. Maximální částka extra kreditu, která může být připsána za jedno dobití, je 250 Kč. 

4. Platnost extra kreditu je 7 dní od data připsání. Pokud není extra kredit do té doby vyčerpán, propadá 

bez náhrady. Extra kredit se čerpá vždy před standardním kreditem. 

5. Extra kredit je možné využít na všechny běžné služby Oskarty a nelze z něj hradit služby třetích stran 

(např. Premium SMS, Audiotex, SMS jízdenky, apod.). 

6. Zákazník může kontrolovat výši extra kreditu v internetové a hlasové samoobsluze Oskarta. 

7. Tuto marketingovou akci pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí 

Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6064. 

8. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci této akce (zejména 

při dobíjení kreditu) a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech akce včetně jejího 

ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tyto podmínky, a to zveřejněním změny 

na oskarta.cz. 

9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky 

této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách oskarta.cz, nebude-li 

výslovně uveden termín pozdější. V případě podezření na zneužití služby si Vodafone vyhrazuje právo 

extra kredit zákazníkovi odebrat. 

10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti 15. 11. 2016. 

http://www.oskarta.cz/
http://www.oskarta.cz/

