
 

1. Tyto Obchodní podmínky pro „Zlatý poukaz“ (dále jen 
„Podmínky“) závazně upravují pravidla, za nichž společnost  
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým 
Účastníkům níže možnost získání tzv. Zlatého poukazu a s ním 
související níže uvedený hlasový tarif za zvýhodněných 
podmínek (dále jen též „nabídka“).  

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách Operátora 
na adrese www.t-mobile.cz/sitnesit. Podmínky či jejich část 
mohou být dále komunikovány dalšími prostředky.  Takto 
uveřejněné Podmínky nejsou samostatně bez splnění dalších 
podmínek návrhem na uzavření smlouvy. V případě rozporu 
mezi zněním Podmínek uveřejněném na internetu a zněním 
Podmínek uveřejněném 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 T-Mobile 
Czech Republic a.s., Podmínek zpracování osobních, 
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále 
obojí jen „VPST“), S námi v sítích, S námi v sítich+, S námi síť 
nesíť, a dalších podmínek Účastníkem využívaných služeb a 
nabídek Operátora, platného Ceníku služeb a ustanovení 
platného právního řádu České Republiky.  

4. Operátor nabízí každému svému Účastníkovi, který od 1. 12. 
2014 přijde na jeho Značkovou či Partnerskou prodejnu a uzavře 
Účastnickou smlouvu na dobu určitou alespoň dvou let, možnost 
získání poukázky na slevu na měsíční paušál v celkové výši 
1498 Kč (dále jen „Zlatý poukaz“) při uzavření další Účastnické 
smlouvy na hlasový tarif S námi síť nesíť v délce trvání alespoň 
2 roky. Tato nabídka získání Zlatého poukazu platí do vyčerpání 
Zlatých poukazů, kterých je pro každou Značkovou či 
Partnerskou prodejnu omezené množství, nejpozději však do  
31. 12. 2014.  

5. Pokud kterýkoliv Účastník do 31. 12. 2014 předloží na kterékoliv 
Značkové či Partnerské prodejně Operátora Zlatý poukaz a s 
Operátorem na dobu v délce trvání alespoň dva roky uzavře 
novou Účastnickou smlouvu s tarifem S námi síť nesíť nebo na 
tento tarif za výše uvedených podmínek přejde z předplacené 
služby Twist, získá automaticky dva měsíční paušály zdarma.   

6. Zlatý poukaz platí do 31. 12. 2014 a lze jej použít jen jednou.  

7. Nabídka zaniká v případě převodu Účastnické smlouvy na jiného 
Účastníka, v případě změny tarifu na jiný tarif než ten, který je 
součástí nabídky, v případě ukončení platnosti Účastnické 
smlouvy, v případě předčasného ukončení Účastnické smlouvy.  

8. Nabídka není určena pro zákazníky spadající pod režim 
Rámcové smlouvy nebo Smlouvy významného zákazníka. 

9. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto 
Podmínky v celém rozsahu či nabídku zcela zrušit. O všech 
změnách bude Účastník informován v zákonem předepsané 
formě. 

10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2014. 

Obchodní podmínky pro Zlatý poukaz 
 
 
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681 
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 
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