Podmínky Programu Podnikatele
(dále jen „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.

Tyto Podmínky závazně upravují práva a povinnosti, za nichž bude
Zájemce o Smlouvu na Program Podnikatele (dále jen „Zákazník“ a
„PP“) na základě uzavřeného PP čerpat obchodní výhody a plnit
povinnosti, které si Zákazník a společnost T-Mobile Czech
Republic a.s. (dále jen „Operátor“) v PP sjednali.

2.

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 bez vlastního uzavření PP
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.

3.

4.

V otázkách neupravených ve smlouvě na PP nebo v těchto
Podmínkách se přiměřeně užijí ustanovení aktuálních
Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
(dále jen „VPST“), Podmínek zpracování osobních, identifikačních,
provozních a lokalizačních údajů účastníků, Ceník služeb a
ustanovení platného právního řádu České republiky. VPST a Ceník
služeb jsou zveřejněny na stránce t-mobile.cz.
V PP si Operátor a Zákazník dohodli práva a povinnosti spojené
především se sjednáním obchodních nadstandardních výhod
poskytovaných ze strany Operátora Zákazníkovi na straně jedné a
s tím souvisejících povinností Zákazníka a Operátora na straně
druhé; zejména na minimálním objemu využívaných služeb, jakož i
na dalších právech a povinnostech.

5.

Operátor Zákazníkovi při poskytování Služeb a při prodeji produktů
poskytuje z titulu PP slevy a jiné obchodní výhody uvedené vždy
v jednotlivých Účastnických smlouvách. Účastnickou smlouvou pro
potřeby těchto Podmínek není míněna smlouva k využití
předplacených Služeb.

6.

Zákazník je povinen zajistit, aby jemu vyúčtovaná měsíční
částka od Operátora za poskytování zboží a služeb (MMČ)
neklesla v každém zúčtovacím období (dále jen „sledované
období“) pod částku uvedenou na smlouvě PP. To platí i
v případě, že poskytování služeb bylo na některých či na
všech SIM kartách Zákazníka omezeno či přerušeno.
Zákazníkovi se splnění MMČ hodnotí podle základních cen
uvedených v platném Ceníku služeb.
Poruší-li Zákazník opakovaně povinnost využívat Služby
takovým způsobem, aby ve Sledovaném období neklesla
celková částka vyúčtovaná Operátorem ve Vyúčtování služeb
za každé jednotlivé zúčtovací období v rámci Sledovaného
období pod úroveň částky uvedené na smlouvě PP, je
Operátor oprávněn PP vypovědět z důvodu porušení
sjednaných podmínek a Zákazníkovi naúčtovat smluvní
pokutu sjednanou v PP.

7.

První sledované období začíná počátkem třetího celého
zúčtovacího období po uzavření PP. Do celkové částky vyúčtované

ve sledovaném období se nezapočítávají zejména tyto položky:
DPH, smluvní pokuty, přeplatky, ceny produktů poskytnutých
třetími stranami při využití sítě T-Mobile, jakož i jiné položky, které
jsou uvedeny v Podmínkách MMČ uveřejněných na www.tmobile.cz. Opravy Vyúčtování služeb provedené v reklamačním
řízení se pro účely splnění závazku Zákazníka zohledňují ve
Sledovaném období, kdy k opravě došlo.

8.

Operátor umožní Zákazníkovi přechod na SVZ, nejdříve však po
uplynutí 6 měsíců po uzavření PP, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak. Přechodem na SVZ ztrácí Zákazník nasmlouvané
výhody a získává nově sjednané v SVZ.

9.

PP se uzavírá vždy na dobu určitou uvedenou v PP. Po uplynutí
doby určité PP automaticky zaniká, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak. Ukončení PP nemá vliv na platnost již sjednaných
konkrétních obchodních výhod. PP nabývá účinnosti dnem, kdy
Operátor poskytne Zákazníkovi první obchodní výhodu.

10. Nedohodnou-li se Operátor a Zákazník jinak, nelze poskytnout
novou obchodní výhodu méně než 3 měsíce před sjednaným
ukončením PP.

11. Není-li výslovně uvedeno jinak, je poskytnutá obchodní výhoda
z titulu PP platná vždy 24 měsíců od jejího poskytnutí nebo do
doby ukončení platnosti Účastnické smlouvy, je-li kratší.

12. Nedohodnou-li se Operátor a Zákazník jinak, poskytnutá obchodní
výhoda při změně tarifu na nový tarif Nepřechází.

13. Operátor je oprávněn jednostranně měnit poskytnuté
obchodní výhody za srovnatelné aktuálně nabízené Obchodní
výhody. Operátor je povinen o nových obchodních výhodách
Zákazníka informovat. V případě, že náhradní obchodní výhoda je
kvalitativně a cenově stejná nebo lepší než původně sjednaná
obchodní výhoda, je oznámení o jednostranné změně obchodní
výhody automaticky považováno za změnu obsahu smluvního
vztahu.

14. Zákazník je oprávněn PP vypovědět, neposkytne-li mu Operátor
dohodnuté obchodní výhody. Operátor je oprávněn PP vypovědět
v případě, že Zákazník neuhradí jakýkoliv svůj peněžitý závazek
vůči Operátorovi ani poté, co mu Operátor poskytne náhradní lhůtu
k plnění. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení. Ukončení PP
z důvodu porušení povinnosti jedné smluvní strany nemá vliv na
možnost druhé smluvní strany domáhat se po porušující smluvní
straně smluvní pokuty za porušení povinnosti v PP sjednaných.

15. Operátor je oprávněn zrušit poskytované obchodní výhody
v případě, že je PP ukončen.

16. Operátor je oprávněn Podmínky kdykoli měnit a doplňovat v celém
rozsahu. Operátor a Zákazník se dohodli, že Zákazník bude o
všech změnách Podmínek informován na internetových stránkách
www.t-mobile.cz, nestanoví-li právní předpisy zároveň i jiný způsob
komunikace.

17. Tyto Podmínky PP nabývají účinnosti dne 6. 12. 2015.

