
 

1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost  
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým 
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) 100% slevu na měsíční paušál 
datového balíčku Balíček 1GB k tarifu Klasik (dále jen „Nabídka“). 

2. Podmínky jsou uveřejněny na webových 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 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 webových stránkách. 

3. V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně užijí 
ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti  
T-Mobile Czech Republic a.s., Podmínek zpracování osobních, 
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále 
jen „VPST“), Obchodních podmínek tarifů Mobil, Obchodních 
podmínek Balíčků dat pro tarify Mobil, dále aktuální Ceník služeb a 
ustanovení platného právního řádu České republiky. 

Nabídka je určena pro Účastníky v postavení spotřebitele, kteří 
v období od 1.8.2018 do 31.8.2018 výhradně prostřednictvím 
webových stránek operátora uzavřou Účastnickou smlouvu na 24 
měsíců s tarifem Klasik a současně si aktivují datový balíček 
Balíček 1GB.  

4. Nabídka spočívá v poskytnutí 100% slevy z měsíčního paušálu 
balíčku slevy na Balíček 1GB, a to po dobu trvání Účastnické 
smlouvy, ke které Účastník Nabídku využil; pokud si však 
Účastník kdykoliv v průběhu trvání Účastnické smlouvy, ke 
které využil tuto Nabídku, změní sjednaný tarif na jiný než Mobil 
S, Mobil M, Mobil L, Mobil  XL či Mobil XXL, Operátor mu 
automaticky k datu účinnosti změny tarifu datový balíček 
Balíček 1GB deaktivuje. 

5. Nabídku může Účastník využít pouze k jedné Účastnické 
smlouvě.  

6. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání Nabídky,  
ale i v průběhu doby, kdy bude nabídka Účastníkem 
využívána, aktualizovat a měnit Podmínky a rozsah Nabídky 
v celém rozsahu. Takové změny budou Účastníkovi sděleny 
způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách. 

7. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2018 

Obchodní podmínky pro získání tarifu Klasik s 1GB 
dat navíc se 100% slevou 
 
 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, 
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 
(dále jen „Podmínky“) 
 

http://www.t-/

