Obchodní podmínky TOP Programu
(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.

Úvodní ustanovení

3.

1.1. T-Mobile Czech Republic a.s., (dále jen „TMCZ“) tímto
vydává Podmínky, které upravují práva a povinnosti spojené
se členstvím v TOP programu (dále jen „Pravidla“ a
„Program“).

3.1 Nárok na čerpání slev a dalších výhod z Programu zaniká
zánikem nároku na členství, kterým se rozumí:

1.2. TOP program (dále jen „Program“) je prémiový program
nabízený společností TMCZ, který umožňuje svým
zákazníkům (dále jen „Členům“) využívat výhody se
členstvím v Programu spojené, a to vždy podle aktuální
nabídky Programu, která je pravidelně uveřejňována v
souladu s čl. 6.1. těchto Pravidel.
2.

Vznik členství

Zánik členství

4.

•

ukončením členství dle článku 2.7

•

ukončením Účastnické smlouvy/smluv

•

zrušením Programu dle čl. 7.2. těchto Pravidel

•

neprodloužením členství v Programu z důvodu
nesplnění podmínek uvedených v čl. 2.2. a 2.4. těchto
Pravidel

Karta a ostatní práva a povinnosti

2.1 Členem programu se stává každý účastník veřejně dostupné
sítě elektronických komunikací T-Mobile, který využívá
služeb TMCZ na základě písemné Účastnické smlouvy, jako
fyzická osoba nepodnikatel nebo je zařazen do skupiny
firemních zákazníků a zároveň v rozhodném období dle
bodu 2.3. řádně uhradil za poskytnuté služby TMCZ
minimální částku dle čl. 2.2 a 2.4 těchto Pravidel. Nárok na
členství v programu nemají firemní zákazníci, kteří uzavřeli
Smlouvu významného zákazníka, Rámcovou smlouvu nebo
mají pod svým IČ registrovány více než 3 SIM.

4.1. TMCZ vydá členům Programu Kartu. Karta je vystavena na
jméno Člena, u firemních zákazníků s IČ je Karta vystavena
na obchodní firmu. Platnost Karty je uvedena na přední
straně každé jednotlivé karty. Platnost Karet může
zaniknout dříve, a to dnem zrušení Programu a/nebo dnem
zániku nároku na členství v Programu. Při ukončení členství
v Programu dle čl. 2.7. a/nebo při ukončení Účastnické
smlouvy je Člen povinen vrátit Kartu TMCZ, a to
doporučenou poštou na adresu sídla TMCZ, zapsanou ke
dni odeslání oznámení v obchodním rejstříku.

2.2 Výše minimální částky plnění za služby poskytované TMCZ
pro vznik, resp. udržení členství činí průměrně 4 000,- Kč
bez DPH měsíc na jedno účastnické číslo (SIM kartu) v
rámci rozhodného období.

4.2. V případě ztráty Karty je Člen povinen oznámit bez
zbytečného odkladu ztrátu na tel.č. 603 603 603. Pokud o to
Člen požádá, bude mu zdarma vystaven duplikát Karty.
Platnost duplikátu Karty uplyne vždy nejpozději v den, kdy
by uplynula platnost původně vydané Karty.

2.3 Rozhodné období končí vždy v měsíci červnu nebo prosinci
a počítá se za předchozích 6 měsíců.
2.4 Pro posouzení, zda účastník uhradil za rozhodné období
minimální částku plnění za poskytnuté služby TMCZ, je
rozhodující průměr plateb prokazatelně uskutečněných za
služby elektronických komunikací ve prospěch TMCZ, které
byly připsány kterýmkoliv ze způsobů stanovených na
základě Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile
Czech Republic a.s. na účet TMCZ.
2.5 Jako potvrzení účasti v Programu obdrží Člen kartu
Programu (dále jen „Karta“). Platnost Karty je uvedena na
Kartě. Výhody lze na základě předložení Karty čerpat po
dobu její platnosti.
2.6 K datu ukončení platnosti Karty TMCZ zkontroluje splnění
podmínek specifikovaných v čl. 2.2. a čl. 2.4. těchto Pravidel
za posledních 6 měsíců před ukončením platnosti Karty a
pokud Člen splnil podmínky Programu, dostane novou Kartu
s novou dobou platnosti.
2.7 Člen je oprávněn své členství bez udání důvodu ukončit
kdykoli po dobu trvání platnosti Karty písemným oznámením
odeslaným doporučenou poštou na adresu sídla TMCZ
zapsanou ke dni odeslání oznámení v obchodním rejstříku.
Společně s oznámením o ukončení členství v Programu je
Člen povinen zaslat TMCZ Kartu, přičemž se má za to, že
členství zaniká v okamžiku odeslání oznámení TMCZ.

4.3. V případě, že osoba, která ukončila členství v Programu dle
čl. 2.7, resp. které bylo ukončeno členství dle čl. 3.1. těchto
Pravidel, čerpá slevy a další výhody plynoucí z programu,
má TMCZ právo jí vyúčtovat částku ve výši neoprávněně
odebraných výhod.
5.

Využívání poskytovaných výhod
5.1. Práva spojená s členstvím v Programu lze vykonávat
prostřednictvím Karty. Karta opravňuje Členy Programu k
využívání slev a dalších výhod u obchodních partnerů
TMCZ. Podmínkou pro využití slev či jiných výhod je vždy
současné předložení Karty a identifikačního dokladu
Člena, pokud není stanoveno jinak.
5.2. Podmínkou pro umožnění čerpání některých výhod je
poskytnutí souhlasu člena Programu k užití jeho osobních
údajů pro účely poskytnutí konkrétní výhody v rámci
Programu. V takovém případě má Člen nárok na čerpání
slev a dalších výhod pouze pokud udělil souhlas s užitím
svých osobních údajů. Souhlas je možno udělit
prostřednictvím vyplněného formuláře, který je zasílán
spolu s oznámením o vzniku členství v Programu,
doporučenou poštou na adresu sídla TMCZ zapsanou ke
dni odeslání v obchodním rejstříku. V případě, že Člen
neudělí souhlas s užitím jeho osobních údajů, bere tím na
vědomí, že TMCZ, resp. příslušný partner neumožní čerpat
výhodu, spojenou s nutností takový souhlas udělit.

5.3. TMCZ se zavazuje po dobu poskytování pojištění mobilních
telefonů hradit za Členy Programu, kteří o to požádají
pojistné pro stanovený počet mobilních telefonů. Výše
pojistného plnění hrazeného TMCZ je nepeněžitým
bonusem poskytovaným TMCZ.
5.4. Prvním využitím kterékoliv slevy či výhody na základě
předložení Karty projevuje Člen Programu svůj souhlas
s těmito Pravidly a vůli Pravidla dodržovat a být jimi vázán.
6.

Způsoby uveřejňování aktuálních nabídek
6.1. TMCZ se zavazuje uveřejňovat na internetových stránkách
www.t-mobile.cz aktuální přehled slev a výhod, které mohou
Členové Programu využívat. TMCZ neodpovídá za
správnost a úplnost údajů poskytnutých mu smluvními
partnery za účelem zveřejnění nabídky slev a dalších
výhod.
6.2. Členové Programu budou o slevách a výhodách informováni
prostřednictvím internetových stránek TMCZ na adrese
www.t-mobile.cz a prostřednictvím informačních materiálů
zasílaných TMCZ. V pochybnostech o rozsahu aktuální slev
a dalších výhod poskytovaných Členům v rámci Programu
je rozhodující jejich rozsah uvedený na internetových
stránkách www.t-mobile.cz.

7.

Závěrečná ustanovení
7.1. TMCZ je oprávněn kdykoliv aktualizovat a měnit Pravidla a
rozsah výhod poskytovaných v rámci Programu. Jakékoliv
změny Pravidel a rozsahu poskytovaných výhod jsou
účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových
stránkách TMCZ, nebude-li výslovně stanoven termín
pozdější.
7.2. TMCZ je oprávněn kdykoliv ukončit Program s účinností ode
dne zveřejnění oznámení o ukončení na internetových
stránkách TMCZ.
7.3. Veškerá oznámení a komunikace ohledně Programu
uskutečněná jinou formou než oznámením na
internetových stránkách TMCZ mají pouze podpůrný
charakter. Pro posouzení práv a povinností spojených s
členstvím v Programu je vždy rozhodující znění Pravidel
uveřejněné na internetových stránkách TMCZ a rozsah
nabídky slev a výhod uveřejněný na internetových
stránkách TMCZ.
7.4. Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2011.

