PODMÍNKY AKCE “GEORGE V NOVÉM TELEFONU”
1. Tyto podmínky akce “George v novém telefonu” (dále jen jako “Podmínky akce”) jsou speciálními
podmínkami ve vztahu ke Všeobecným obchodním podmínkám eshopu georgevnovem.cz společnosti
MOPET CZ a.s., se sídlem Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, IČ: 247 59 023, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16627 (dále jen jako
“MOPET”).
2. Akce je časově omezenou marketingovou nabídkou nákupu mobilního telefonu, kompatibilního s
novým mobilním bankovnictví George, připravenou pro vybrané klienty České spořitelny, a.s., IČ: 452
44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 (dále jen jako “Česká spořitelna, a.s.”), v souvislosti se
spuštěním nové verze internetového a mobilního bankovnictví George (dále jen jako “Akce”). Akce je
určena pro vybrané klienty České spořitelny, a.s., pro které (i) Česká spořitelna, a.s. plánuje v brzké
budoucnosti přechod na nové mobilní bankovnictví George, (ii) jsou pravděpodobně držiteli mobilních
zařízení, která nejsou zcela kompatibilní s novým mobilním bankovnictvím George, a zároveň kteří (iii)
jsou spotřebiteli ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v
platném znění (dále jen jako “Zákazník” nebo “Zákazníci”).
3. Akce probíhá na e-shopu MOPET, tedy na webové stránce umístěné na internetové adrese
www.georgevnovem.cz (dále jen jako “E-shop”). Tyto Podmínky akce jsou platné a účinné od
14.11.2018 do 31.12.2018, nebo do vyprodání zásob. Prodávající si vyhrazuje právo dobu trvání Akce
prodloužit (a to i opakovaně) jednostranným oznámením na E-shopu.
4. Každý Zákazník v rámci této Akce získá právě jeden (1) unikátní osobní kód, který jej opravňuje k
nákupu mobilního telefonu na E-shopu za zvýhodněných podmínek. Tento unikátní osobní kód je
nepřenositelný, tedy nemůže být využit Zákazníkem pro nákup mobilního telefonu pro třetí osoby (ani
osoby blízké Zákazníkovi) či využit osobami odlišnými od Zákazníka. Každý Zákazník má možnost
získat právě jeden (1) unikátní osobní kód a tedy zakoupit právě jeden (1) mobilní telefon za
zvýhodněnou cenu v rámci celé Akce.
5. Součástí Akce je v rámci nabídky mobilních telefonů značky Samsung předinstalace mobilních
aplikací České spořitelny, a.s. Pro modely značky Samsung platí, že je prostřednictvím nástroje
Samsung Knox Configure zajištěna instalace aplikací George, Poketka a George Klíč. Instalace probíhá
automaticky v okamžiku prvního připojení daného zařízení k síti internet. Zákazník má následně
možnost kdykoliv aplikace ze svého zařízení odinstalovat. Tento krok slouží pro usnadnění cesty klienta
k novému mobilnímu bankovnictví České spořitelny, a.s. Instalaci aplikací technicky zajišťuje MOPET.
6. Součástí Akce je v rámci nabídky mobilních telefonů značky Apple speciální příbalový leták, který
Zákazníkům pomůže s instalací aplikací George a George Klíč. Zákazník má možnost nevyužít
možnosti instalace těchto aplikací, případně má následně kdykoli možnost aplikace ze svého zařízení
odinstalovat.

