Obchodní podmínky získání slevy při aktivaci
inkasa jako platební metody k úhradě Vyúčtování
(dále jen „podmínky“)
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

1.

Tyto podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) nabízí svým
zákazníkům, kteří nemají uzavřenou Rámcovou smlouvu či
Smlouvu významného zákazníka (dále jen „Účastníkům“) získání
slevy při aktivaci inkasa z bankovního účtu či inkasa z platební
karty AMEX jako platební metody k úhradě vystavovaných
Vyúčtování a splnění dále uvedených podmínek (dále jen
„Nabídka“).

2.

Pokud si Účastník s aktivním tarifem s měsíčním vyúčtováním
v období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 aktivuje pro úhradu
vystavovaných Vyúčtování platební metodu inkaso z bankovního
účtu nebo inkaso z platební karty AMEX (dále jen „inkaso“), získá
automaticky slevu ve výši 100 Kč vč. DPH v prvním Vyúčtování,
které bude vystaveno poté, co inkasní platba úspěšně proběhne, tj.
co bude prostřednictvím inkasa úspěšně uhrazeno alespoň jedno
ze tří Vyúčtování vystavených po aktivaci této platební metody
(dále jen „Sleva“).

3.

Nabídku lze využít pouze jednou.

4.

Účastník si může platební metodu úhrady Vyúčtování
prostřednictvím inkasa zvolit na Zákaznickém centru, všech
Značkových prodejnách T-Mobile nebo prostřednictvím
Můj T-Mobile.

5.

Pokud inkaso neproběhne při úhradě alespoň jednoho ze třech
Vyúčtování vystavených po aktivaci úhrady Vyúčtování
prostřednictvím inkasa, tj. nebude-li prostřednictvím inkasa jedno
z těchto třech Vyúčtování uhrazeno, Sleva nebude poskytnuta a
nárok na poskytnutí Slevy bez náhrady propadá.

6.

Poskytnutou Slevu nelze proplatit v penězích, Sleva bude
poskytnuta jako individuální sleva ve Vyúčtování.

7.

Účastník má v případě, že mu Sleva bude poskytnuta, povinnost
mít aktivní platební metodu pro úhradu Vyúčtování inkasem po
dobu 6 měsíců ode dne aktivace této platební metody. V případě,
že si Účastník platební metodu před uplynutím této lhůty změní,
bude mu poskytnutá Sleva zpětně naúčtována ve Vyúčtování, které
bude vystaveno po změně platební metody.

8.

T-Mobile si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání Nabídky, ale i
v průběhu doby, kdy bude Nabídka Účastníkem využívána,
aktualizovat a měnit podmínky a rozsah této Nabídky či tuto
Nabídku zrušit. Případné změny budou účinné ode dne jejich
zveřejnění na internetových stránkách T-Mobile, nebude-li
stanoven termín pozdější.

9.

Na čerpání Nabídky se vedle těchto podmínek vztahují Všeobecné
podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a příslušné
právní předpisy.

10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2011.

