
  

 
 

 

Pravidla marketingové akce „Předplacená karta 

Telly Sport Online“ 

vydané společností Telly s.r.o., IČ: 046 68 529, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 261099 (dále jen „Telly“) 

I. Úvodní ujednání 

1.1 Tato Pravidla marketingové akce Předplacená 

karta Telly Sport Online (dále jen „Pravidla“ a 

„Akce“) stanovují podmínky pro používání 

speciálního poukazu při aktivaci služby Telly Sport 

Online a uzavírání smlouvy o poskytování služby 

Telly Sport Online (dále jen „Smlouva“) mezi 

společností Telly s.r.o. (dále jen „Telly“) 

a fyzickými osobami, jakožto uživateli těchto 

služeb. 

1.2 Právní vztahy Pravidly neupravené se řídí 

Všeobecnými podmínkami pro poskytování 

veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací (dále jen „Všeobecné podmínky“) a 

Podmínkami pro službu Telly Sport Online (dále 

jen „ZP“). Ujednání Pravidel má přednost před 

ujednáním Všeobecných podmínek a ZP, jsou-li 

v rozporu. Je-li ujednání Pravidel v rozporu se 

Smlouvou, má přednost Smlouva. 

 

II. Základní pravidla Akce 

2.1 Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba, která 

pro aktivaci Služby Telly Sport Online (dále jen 

„Služba“) a uzavření Smlouvy uplatní pro úhradu 

Odměny poukaz s jedinečným dvanáctimístným 

kódem v hodnotě 600,- Kč vč. DPH (dále jen 

„Poukaz“), na jehož základě mu vznikne možnost 

využívat Programový balíček „Sport Online na 90 

Dní“ jehož předplacené období činí 90 Dní od 

aktivace Služby (dále jen „Předplacené období 

Poukazu“). Bližší parametry Programového 

balíčku Sport Online na 90 Dní jsou uvedeny 

v Příloze č. 1 těchto Pravidel. 

2.2 Uplatnění Poukazu probíhá prostřednictvím 

Objednávkového portálu. Smlouva mezi 

Účastníkem a Telly je platně a účinně uzavřena 

v okamžiku, kdy Účastník v Objednávkovém 

portálu po zvolení Programového balíčku, vyplní 

bezchybně celé znění kódu z Poukazu, zobrazí si 

celý textu Smlouvy, zaškrtne check-boxy 

odkazujících na Smluvní dokumenty a klikne na 

tlačítko „Objednat“. Účastník je povinen před 

uzavřením Smlouvy zkontrolovat, zda jsou 

veškeré jeho údaje uvedené ve smlouvě správné 

a pravdivé, popř. nesprávné/nepravdivé údaje 

před uzavřením v Objednávkovém portálu 

opravit. Platným a účinným uzavření Smlouvy 

dojde k aktivaci Služby a začíná běžet doba, po 

kterou může Uživatel službu využívat. 

2.3 Úhrada Odměny za Službu probíhá výhradně 

formou Poukazu a Účastník nikterak nevyužívá 

k úhradě Platební bránu.    

2.4 Poukaz opravňuje k jednorázové aktivaci Služby 

výslovně uvedené na Poukazu a jejímu využívání 

po dobu uvedenou v bodu 2.1 těchto Pravidel 

(tím není dotčeno ujednání bodu 2.5 těchto 

Pravidel). Smlouva je uzavřena na dobu určitou a 

uplynutím Předplaceného období Poukazu 

poskytování Služby končí. 

2.5 Poukaz je nutné uplatnit do 12 měsíců od 

pořízení, jinak Poukaz pozbývá platnosti bez 

náhrady a právo aktivovat Službu zaniká. 

2.6 Hodnota Poukazu není úročena. Poukaz nelze 

vrátit oproti vrácení finančních prostředků; 

výjimkou z tohoto představuje odstoupení od 

Smlouvy upravené v bodu 2.7 těchto Pravidel. 

V případě odstoupení od Smlouvy Telly Poukaz 

zneaktivní a neumožní další využívání služby. 

2.7 Účastník má právo odstoupit od Smlouvy do 14 

dnů od okamžiku uzavření Smlouvy. Odstoupení 

od Smlouvy je Účastník povinen zaslat v písemné 

formě na e-mailovou adresu info@telly.cz. 

Účastník může pro tento účel taktéž využít 

vzorový formulář uvedení v Příloze č. 1 VP. V 

případě odstoupení Účastníka je Telly oprávněna 

požadovat Odměnu za již poskytnuté Služby. 

Odměna za poskytnuté Služby náleží Telly za 

https://telly.cz/wp-content/uploads/2020/03/200401_telly_tv_vop.pdf
https://telly.cz/wp-content/uploads/2020/03/200401_telly_tv_vop.pdf
https://telly.cz/wp-content/uploads/2020/03/200401_telly_tv_vop.pdf
https://primo-tvojtest.telly.cz/docs/210224_zp_telly_sport_online.pdf


  

 
 

 

každý započatý Den poskytování Služby a stanoví 

se dle příslušných sazeb uvedených v těchto 

Podmínkách. Účastník má dále právo ukončit 

Smlouvu v režimu dle čl. 4.6 ZP. 

III. Závěrečná ustanovení 

3.1 Telly si vyhrazuje právo v odůvodněných 

případech změnit Pravidla, pokud o změně 

informuje účastníky, kteří se Akce účastní, 

nejméně 1 měsíc před nabitím účinnosti změny.  

3.2 Podmínky Akce těmito Pravidly neupravené se 

řídí platnými právními předpisy České republiky, 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem. 

3.3 Tato Akce trvá od 16.5.2022 do odvolání ze strany 

Telly. 

 

 

Za Telly s.r.o. 

Ing. Pavel Ondra, jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

 

 

Příloha č. 1 Pravidel 

 

Název Programového balíčku: Telly Sport Online na 90 Dní (k balíčku nelze přiobjednat další balíčky) 

Předplatné: 600,- Kč (denní sazba: 6,70,- Kč)   

Způsob hrazení Předplatného: Poukaz (jiný způsob hrazení není možný) 

Poplatek – náhrada nákladů při vrácení přeplatku: 200 Kč 

 

Počet Koncových zařízení (tj.  zobrazovacích technických zařízení Účastníka, umožňujících příjem Služby, zejména 

televize, chytrý telefon, tablet, počítač apod.) na jednu Smlouvu je omezen na sledování Vysílání prostřednictvím 

2 Zařízení s Telly aplikací. Telly aplikací se rozumí softwarová aplikace poskytnutá společností Telly, použitelná k 

příjmu nebo přístupu ke Službě, které si účastník může stáhnout v příslušných portálech a nainstalovat v 

Koncových zařízeních, přičemž přístup ke Službě je podmíněn zadáním platných přístupových údajů. Telly 

aplikace je podporována pro operační systémy iOS (chytrý telefon, tablet), Android (chytrý telefon, tablet), 

Windows10 (chytrý telefon, tablet, herní konzole xBox) a aplikace pro využívaní televizní služby Telly pro Android 

TV, Apple TV a Samsung Smart TV, LG TV, dostupné v příslušných portálech (Apple Store, Google Play store, 

Microsoft Store, Samsung SmartHub, LG store). 

K Programovému balíčku Sport Online na 90 Dní není možné zakoupení ani pronájem STB NET.  

Aktuální nabídka programů Programového balíčku Sport Online na 90 Dní (Nabídka se může měnit v souladu s 

podmínkami Telly): Premier Sport HD, Premier Sport 2 HD, Nova sport 1 HD, Nova sport 2 HD, Nova sport 3 HD, 

Nova sport 4 HD, Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2 HD, FightBox HD, Golf Channel, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 

HD, ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT sport HD.  
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