Podmínky Nabídky pro nové zákazníky T-Mobile
při koupi notebooku Lenovo
(dále jen „Podmínky“)
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 Nabídky pro nové zákazníky společnosti T-Mobile
(dále jen „Podmínky“ a „Nabídka“) závazně upravují podmínky, za
nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“)
nabízí svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) Internet za
výhodných podmínek.

2.

Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ na
adrese www.t-mobile.cz/lenovo. Podmínky či jejich část mohou být
dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí,
plakáty, atd. 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.

Na čerpání Nabídky se vedle těchto podmínek vztahují Všeobecné
podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., podmínky
tarifu Internet na cesty Standard a Internet na cesty Premium,
aktuální Ceník služeb a příslušné právní předpisy.

4.

Pokud Účastník v období od 3. 10. 2011 do 30. 9. 2012 uzavře
s TMCZ novou Účastnickou smlouvu registrovanou na dobu určitou
v délce trvání 24 měsíců s tarifem Internet na cesty Standard nebo
Internet na cesty Premium a zároveň předloží TMCZ poukázku,
kterou získal při koupi notebooku značky Lenovo, může k této
Účastnické smlouvě využít tuto Nabídku.

5.

Nabídka spočívá v možnosti získat 50% slevu na měsíční paušál
po dobu celých 24 měsíců trvání Účastnické smlouvy a 3G USB
modem dle aktuální nabídky T-Mobile za 1 Kč.

6.

Účastnickou smlouvu s využitím této Nabídky lze uzavřít na
značkové prodejně T-Mobile, telefonicky prostřednictvím
zákaznického centra T-Mobile 4603 (ze sítě T-Mobile), příp.
603 603 603 (z ostatních sítí) nebo na www.t-mobile.cz/lenovo.
Poukázka od společnosti Lenovo má nezaměnitelný kód, který lze
nadiktovat i do telefonu. Poukázku je možno použít jen jednou. Za
případné zneužití poukázky třetí osobou nenese TMCZ
odpovědnost. Poukázka nemusí být součástí každého balení
notebooku značky Lenovo, je ve výlučné pravomoci prodejců
notebooků značky Lenovo, do kterého jednotlivého balení bude
poukázka přiložena. Platnost poukázek je do 30. 9. 2012.

7.

Při případném odstoupení od Účastnické smlouvy uzavřené
prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je Účastník
povinen v souladu s § 457 občanského zákoníku vrátit rovněž
plnění poskytnuté v souladu s těmito Podmínkami, popř. jeho
hodnotu (v případě modemu vypočtenou dle ceníku aktuálního
v okamžiku odstoupení).

8.

Změní-li Účastník v době čerpání Nabídky tarif na jakýkoliv jiný než
měl v době získání Nabídky či nebo převede-li Účastnickou
smlouvu na jiného Účastníka, Nabídka je automaticky ke dni
převodu na jiného Účastníka, resp. přechodu na jiný tarif zrušena.
Doba přerušení poskytování služeb či doba blokování služeb na
účastnickém čísle neprodlužuje dobu čerpání Nabídky.

9.

TMCZ si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání Nabídky
aktualizovat a měnit podmínky a rozsah této Nabídky či takovou
Nabídku zrušit. Takové změny budou účinné ode dne jejich
zveřejnění na internetových stránkách T-Mobile, nebude-li
stanoven termín pozdější, s čímž Účastník okamžikem uzavření
Účastnické smlouvy dává svůj výslovný souhlas.

10. Nabídka není určena pro SIM karty spadající pod uzavřenou
Rámcovou smlouvou. Nabídku není možné využít spolu
s Nabídkou získání notebooku za zvýhodněnou cenu, s Nabídkami
TMCZ aktuálními pro 15. výročí a s Balíčky 2v1 a 3v1. Nabídka
zanikne i při následném spojení tarifů do balíčků 2v1 nebo 3v1
v době čerpání Nabídky.
11. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3. 10. 2011.

