PODMÍNKY NABÍDKY OFFICE 365 BUSINESS
(dále jen „Obchodní podmínky“)
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

1. Tyto obchodní podmínky nabídky speciální akce Office 365 Business
(dále jen „Podmínky“) závazně upravují pravidla, za nichž společnost
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytne svým
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) slevu do měsíčního vyúčtování
v případě objednání Office 365 Business (dále jen „0365 Business“)
za níže specifikovaných podmínek (dále jen „Nabídka“).
2. Nabídka je určena pouze pro firemní zákazníky uzavírající
Účastnickou smlouvu na IČ.
3. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách Operátora
na adrese www.t-mobile.cz. Podmínky či jejich část mohou být dále
komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, atd.
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.
4. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně
užijí ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s., podmínky tarifů nebo datových balíčků
definovaných níže a ustanovení platného právního řádu České
republiky.
5. Účastník, který si v období od 4. 4. 2015 do 30. 6. 2015 nebo do
vyprodání zásob (počtu licencí 0365 Business) objedná k Účastnické
smlouvě službu O365 Business, získá nárok na uplatnění slevy do
měsíčního vyúčtování, pokud zároveň splní následující podmínky:
 v den vystavení vyúčtování ze strany Operátora má aktivní
balíček O365 Business aktivovaný v průběhu období, které je
definované výše
 v den vystavení vyúčtování ze strany Operátora má zároveň aktivní
tarif nebo kombinaci tarifu a datového balíčku (dále „kompatibilní
tarif“), které jsou definované níže
 jeden kompatibilní tarif zakládá nárok na slevu k jedné službě
O365 Business, tj. aby Účastník získal slevu na dvě služby O365
Business, které mají z popisu výše nárok na poskytnutí slevy, musí
mít aktivní v době vystavení vyúčtování ze strany Operátora dva
kompatibilní tarify, apod. pro více služeb O365 Business

6. Za kompatibilní tarify jsou považovány následující tarify nebo
kombinace tarifu s datovým balíčkem:
Hlasové tarify

Datové Tarify

Hlasový tarif
s aktivním balíčkem

Mobilní Internet 1,5 GB

Mobilní Internet 1,5 GB

Mobilní Internet 3 GB

Mobilní Internet 3 GB

S námi sít nesiť

Mobilní Internet 10 GB

Mobilní Internet 10 GB

S námi síť nesíť bez
závazku

Mobilní Internet 30 GB

Mobilní Internet 30 GB

S námi bez hranic

Mobilní Internet
Neomezený

Mobilní Internet
Neomezený

S námi bez hranic bez
závazku

Internet Komplet

S námi síť nesíť
v podnikání
S námi síť nesiť v
podnikání bez závazku

S námi bez hranic+
S námi bez hranic+ bez
závazku
Grand do všech sítí
Grand bez hranic
Grand bez hranic+
Profi na míru 4

7. Slevu Operátor poskytne od okamžiku aktivace Baličku O365
Business do okamžiku jeho deaktivace nebo do okamžiku zrušení
kompatibilního tarifu, nejpozději však ve vyúčtování vystaveném
nejpozději k 31. 12. 2015.
8. Výše poskytnuté slevy je krácena poměrně o počet dní, ve kterých
není O365 Business v daném zúčtovacím období aktivní.
9. Při převodu Účastnické smlouvy, ke které je Balíček aktivován, na
nového Účastníka se Nabídka nepřevádí a nedočerpaná část Nabídky
bez náhrady propadá. Doba přerušení poskytování služeb či doba
blokování služeb na účastnickém čísle v Balíčku neprodlužuje dobu
čerpání slevy. Při opětovné aktivaci Balíčku v požadované kombinaci
se Nabídka již neuplatní. Po uplynutí výhody nebude sleva nadále
poskytována.
10. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání Nabídky, ale i v
průběhu doby, kdy bude Nabídka Účastníkem využívána, aktualizovat
a měnit Podmínky v celém rozsahu či tuto Nabídku pro nové zájemce
zcela zrušit. Takové změny budou Účastníkům oznámeny zákonným
způsobem.
11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 4. 4. 2015.

