Obchodní podmínky nabídky Slevy na balíčky
sdílených volných minut služby
Hlasová linka Premium
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.

2.

Tyto Obchodní podmínky nabídky Slevy na balíčky sdílených
volných minut služby Hlasová linka Premium (dále jen „Podmínky“)
závazně upravují pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech
Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) nabízí svým zákazníkům (dále jen
„Účastníkům“) Slevy na balíčky sdílených volných minut služby
Hlasová linka Premium (dále jen „Balíček“) za snížený měsíční
paušál.
Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ na
adrese www.t-mobile.cz. 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.
V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí
ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s. pro podnikatele, Podmínek
zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních
údajů účastníků (dále jen „VPST“), Podmínek Hlasová linka
Premium, dále platný Ceník služeb a ustanovení platného právního
řádu České republiky.

3.

Účastník, který v období od 1. 6. 2012 do 30. 6. 2013 nebo
v období od 21. 8. 2013 uzavře s TMCZ novou Účastnickou
smlouvu na některou ze služeb Hlasová linka Premium uvedenou
v čl. 4 těchto Podmínek (nebo prodlouží stávající Účastnickou
smlouvu) a zároveň si objedná jeden z balíčků volných minut (dále
jen „balíček“) uvedených v následující tabulce, získá tento balíček
za zvýhodněnou cenu uvedenou v této tabulce:
Počet
volných
minut
T-Mobile a pevné sítě 200
200
T-Mobile a pevné sítě 500
500
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Balíček

Ceníková
cena
340
800

Cena při
uplatnění
slevy
50
120

4.

Balíček je možné objednat ke kterémukoli z tarifů Hlasová linka
Premium:
Hlasová linka Premium
Hlasová linka Premium HIT
Hlasová linka Premium do všech sítí
Hlasová linka Premium v síti a pevné
Hlasová linka Premium 12

5.

Sleva na balíček bude platná po dobu trvání Účastnické smlouvy
předmětné služby Hlasová linka Premium, ke které si Účastník
balíček objednal, nejdéle však po dobu 24 měsíců od jejího získání
(to se týká i smluv na dobu neurčitou).

6.

Balíček je možné objednat pouze prostřednictvím značkových
prodejen TMCZ, Partnerských prodejen, dealerů a obchodních
zástupců TMCZ.

7.

TMCZ umožní Účastníkovi kdykoliv přejít na jiný balíček volných
minut. Zachování slevy je však podmíněno použitím jednoho
z uvedených 2 vybraných balíčků, na jiné balíčky se slevy
nevztahují. Přechod na jiný balíček neprodlužuje délku trvání slevy.

8.

Po uplynutí předmětné doby trvání slevy zůstane Balíček nadále
aktivní a bude zpoplatněn dle Ceníku služeb. Účastník má právo
kdykoliv balíček zrušit na tel. čísle Zákaznického centra TMCZ pro
firemní zákazníky.

9.

Při převodu Účastnické smlouvy, ke které je balíček aktivován, se
výhoda spojená s touto nabídkou na nového Účastníka nepřevádí;
nový Účastník hradí základní cenu balíčku dle Ceníku služeb.
Výhodu ztrácí Účastník i změnou tarifu/služby na jiný než uvedený
v čl. 4 těchto Podmínek.

10. TMCZ 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. Takové změny budou účinné ode dne jejich
zveřejnění na internetových stránkách TMCZ, nebude-li stanoven
termín pozdější, s čímž Účastník okamžikem aktivace balíčku dává
svůj výslovný souhlas.
11. Nabídka není určena pro Účastníky s uzavřenou Smlouvou
významného zákazníka nebo Rámcovou smlouvou.
12. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 21. 8. 2013.

