Podmínky Nabídky nižší ceny minuty k tarifům
Podnikatel pro firemní zákazníky
(dále jen „Obchodní 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.

Pokud firemní zákazník (dále jen „Účastník“) v období od
29. 1. 2012 do 30. 6. 2012 uzavře Účastnickou smlouvu
registrovanou pod IČ s některým z tarifů Podnikatel uvedených
v tabulce v bodu 3 těchto podmínek (tj. nově si tarif aktivuje nebo
přejde na tarif z předplacené služby Twist), může k této Účastnické
smlouvě využít Nabídku nižší ceny minuty pro firemní zákazníky
(dále jen „Nabídka“).

2.

Nabídka spočívá v možnosti čerpat v případě Účastnické smlouvy
na 2 roky či na dobu neurčitou po dobu 24 měsíců a v případě
Účastnické smlouvy na 3 roky po dobu 36 měsíců od uzavření
Účastnické smlouvy výhodu nižší ceny minuty národních hovorů
dle zvoleného tarifu Podnikatel (dále jen „nižší cena minuty“). Nižší
cena minuty pro jednotlivé tarify Podnikatel je uvedena v bodu 3
těchto podmínek.

3.

Tabulka – Rozsah nabídky dle tarifů:
Podnikatel 600
Tarify Podnikatel

Cena minuty
Nižší cena minuty

Standardní
varianta
3,50
4,20
2,50
3,00

HIT
varianta

Podnikatel 900
Standardní
varianta

HIT
varianta

3,00
3,60
2,10
2,52

Podnikatel 1400
Standardní
varianta
2,50
3,00
2,00
2,40

HIT
varianta

Podnikatel 2400
Standardní
varianta

HIT
varianta

2,00
2,40
1,90
2,28

Ceny jsou v Kč bez DPH (dole s DPH)
4.

Výhoda nižší ceny minuty je zahrnuta v ceně měsíčního paušálu
zvoleného tarifu za příslušné období, ve kterém byla Nabídka
čerpána, bez jeho navýšení.

5.

Využití Nabídky může mít vliv na dosažení zvolené úrovně
minimálního měsíčního plnění, povinnost platit minimální měsíční
plnění však není využitím Nabídky dotčena.

6.

Při změně tarifu na nižší či vyšší tarif Podnikatel se uplatňuje nižší
cena minuty dle nově zvoleného tarifu, a to až do konce původně
sjednané doby trvání Nabídky. Doba možnosti čerpání Nabídky se
změnou tarifu neprodlužuje. Při změně tarifu na jakýkoli jiný tarif
než tarif Podnikatel uvedený v bodu 3 těchto podmínek je Nabídka
automaticky deaktivována ke dni přechodu. Při převodu Účastnické
smlouvy na nového Účastníka se Nabídka nepřevádí. Doba
přerušení poskytování služeb či doba blokování SIM karty
neprodlužuje dobu pro čerpání Nabídky.

7.

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. 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.

8.

Na čerpání Nabídky se vedle těchto podmínek vztahují Podmínky
Tarifů Podnikatel, Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile
Czech Republic a.s. pro podnikatele a příslušné právní předpisy.

9.

Nabídku lze kdykoli v době jejího trvání, ale i v průběhu doby,
kdy bude nabídka Účastníkem využívána, zrušit na tel. čísle
Zákaznického centra 4644.

10. Nabídka není určena pro SIM karty spadající pod uzavřenou
Rámcovou smlouvu.
11. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 29. 1. 2012.

