Obchodní podmínky služby Deezer pro zákazníky
TMCZ
společnosti 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
(dále jen „Podmínky“)

1.

Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) svým
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) nabízí službu Deezer.

2.

Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách Operátora
na adrese www.t-mobile.cz/deezer. Takto uveřejněné Podmínky
nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek návrhem na
uzavření smlouvy. 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.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně
použije ustanovení Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile
Czech Republic a.s., Podmínek zpracování osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků,
Obchodních podmínek zvýhodněné nabídky služby Deezer pro
zákazníky TMCZ, platného Ceníku služeb a ustanovení platného
právního řádu České Republiky.

4.

Pokud Účastník od 20.6.2015 uzavře s Operátorem na dobu
určitou 2 roky Účastnickou smlouvu s tarifem S námi bez hranic+
za výše uvedených podmínek prodlouží svoji stávající Účastnickou
smlouvu či na ni přejde z předplacené služby Twist, získává
automaticky možnost šestiměsíčníhovyužívání služby Deezer
zdarma, avšak maximálně po dobu, co bude služba Deezer pro
zákazníky TMCZ nabízena. Tato doba se počítá od data aktivace
tarifu/prodloužení smlouvy/ přechodu k tarifu. Pokud Účastník
službu po tuto dobu alespoň jednou použil, bude mu po uplynutí
této lhůty služba Deezer automaticky poskytována za zvýhodněnou
cenou pro zákazníky Operátora uvedenou v platném Ceníku
služeb, pokud si Účastník nezvolí zrušení služby, je-li tato služba
stále v nabídce TMCZ. O blížícím se konci o ukončení využívání
služby Deezer zdarma bude Účastník včas informován.

5.

Tato nabídka není určena pro Účastnické smlouvy uzavřené pod
Rámcovou smlouvu, Smlouvou významného zákazníka či
Účastnické smlouvy využívajících výhod z Rámcové smlouvy.

6.

Cena služby Deezer ve zvýhodněném šestiměsíčním období je
zahrnuta v ceně měsíčních paušálů zvoleného hlasového tarifu.

7.

Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto
podmínky v celém rozsahu. O změnách bude Operátor Účastníka
informovat v zákonem předepsané formě.

8.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2016.

