Pravidla T-Mobile TOP programu 15
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

1.

2.

Úvodní ustanovení

a/nebo dnem ukončení členství v Programu 15. Při ukončení
členství v Programu 15 dle čl. 2.3. a/nebo při ukončení
Účastnické smlouvy je Člen povinen zaslat TMCZ VIP kartu.

1.1. T-Mobile Czech Republic a.s., (dále jen „TMCZ“) tímto vydává
podmínky, které upravují práva a povinnosti spojené se
členstvím v T-Mobile TOP programu 15 (dále jen „Pravidla“ a
„Program 15“).

4.2. V případě ztráty VIP karty je Člen povinen oznámit bez
zbytečného odkladu ztrátu na tel. č. 603 603 603.

1.2. T-Mobile Program 15 je věrnostní program nabízený
společností TMCZ, který umožňuje členům Programu 15 (dále
jen „Členům“) využívat výhody se členstvím v Programu 15
spojené, a to vždy podle aktuální nabídky Programu 15, která je
uvedena v článku 6. těchto Pravidel.

4.3. V případě, že osoba, která ukončila členství v Programu 15,
resp. které bylo ukončeno členství dle čl. 3.1. těchto Pravidel,
čerpá slevy a další výhody plynoucí z Programu 15, má TMCZ
právo jí vyúčtovat částku ve výši neoprávněně odebraných
výhod.

Vznik členství:

5.

2.1. Nabídka je určena pro všechny Členy, kteří uzavřeli
Účastnickou smlouvu v roce 1996, tuto smlouvu nikdy nezrušili
ani nepřevedli na jiného Účastníka. Nabídka není určena pro
Účastnické smlouvy registrované pod Rámcovou smlouvou a
pro Účastníky předplacené služby Twist. Účastnickou smlouvou
se pro účely Programu 15 v tomto případě rozumí každé
telefonní číslo aktivované v roce 1996.

5.1. Práva spojená s členstvím v Programu 15 lze vykonávat
prostřednictvím VIP karty. VIP karta opravňuje Členy Programu
15 k využívání slev a dalších výhod u obchodních partnerů
TMCZ. Podmínkou pro využití slev či jiných výhod je vždy
současné předložení VIP karty a identifikačního dokladu Člena,
pokud není stanoveno jinak.
5.2. Podmínkou pro umožnění čerpání některých výhod je
poskytnutí souhlasu člena Programu 15 k užití jeho osobních
údajů pro účely poskytnutí konkrétní výhody v rámci Programu
15. 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 15, 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.

2.2. Členství v Programu 15 je na dobu neurčitou po dobu existence
stávající Účastnické smlouvy na konkrétní telefonní číslo, ke
kterému se výhoda vztahuje nebo po dobu, kdy TMCZ tento typ
benefitu poskytuje. Jako potvrzení účasti v Programu 15 získá
Účastník VIP care kartu (dále jen „VIP karta“).
2.3. Člen je oprávněn své členství bez udání důvodu ukončit
kdykoliv po dobu trvání platnosti VIP 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 (vrátit) TMCZ VIP kartu,
přičemž se má za to, že členství zaniká v okamžiku odeslání
oznámení TMCZ.
3.

Zánik členství:
3.1. Nárok na čerpání slev a dalších výhod z Programu 15 zaniká
zánikem nároku na členství, kterým se rozumí:

4.



ukončením členství dle článku 2.3,



ukončením Účastnické smlouvy/smluv,



zrušením Programu 15,



uplynutím platnosti VIP karty,



ztrátou VIP karty.

VIP karta a ostatní práva a povinnosti:
4.1. TMCZ vydá členům Programu 15 VIP kartu. VIP karta je
vystavena na jméno Člena, u firemních účastníků s IČ je VIP
karta vystavena na obchodní firmu. Platnost VIP karty je
uvedena na přední straně každé jednotlivé karty. Platnost VIP
karet může zaniknout dříve, a to dnem ukončení Programu 15

Využívání poskytovaných výhod:

5.3. Prvním využitím kterékoliv slevy či výhody na základě
předložení VIP karty projevuje Člen Programu 15 svůj souhlas s
těmito Pravidly a vůli Pravidla dodržovat a být jimi vázán.
6.

Aktuální nabídka:
6.1. TMCZ aktuálně nabízí v rámci Programu 15 následující slevy a
výhody:


expresní platbu ve značkové prodejně za 1,- Kč za
předpokladu, že touto platbou nedochází k úhradě faktury,
jež je po splatnosti (v takovém případě hradí Člen cenu ve
výši uvedené v platném Ceníku),



vstup do salonku na letišti Václava Havla v Praze –
MasterCard lounge nebo ERSTE Premier lounge.

TMCZ neodpovídá za správnost a úplnost údajů poskytnutých
mu smluvními partnery za účelem zveřejnění nabídky slev a
dalších výhod.
6.2. Členové Programu 15 jsou o aktuálních slevách a výhodách
informováni prostřednictvím Pravidel zveřejněných na
internetových stránkách TMCZ na adrese www.t-mobile.cz,

případně prostřednictvím informačních materiálů zasílaných
TMCZ. V pochybnostech o rozsahu aktuálních slev a dalších
výhod poskytovaných Členům v rámci Programu 15 je
rozhodující jejich rozsah uvedený v Pravidlech uveřejněných 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 15. Jakékoliv
změny Pravidel a rozsahu poskytovaných výhod jsou účinné
ode dne zveřejnění aktualizovaného znění Pravidel na
internetových stránkách TMCZ, nebude-li výslovně stanoven
termín pozdější.
7.2. TMCZ je oprávněn kdykoliv ukončit Program 15 s účinností ke
dni uvedenému v oznámení o ukončení Programu 15 zaslaného
Členům formou SMS, e-mailu či formou poznámky na
vyúčtování.
7.3. Veškerá oznámení a komunikace ohledně Programu 15
uskutečněná jinou formou než oznámením na internetových
stránkách TMCZ mají pouze podpůrný charakter, vyjma
oznámení o ukončení Programu 15. Pro posouzení práv a
povinností spojených s členstvím v Programu 15 je vždy
rozhodující znění Pravidel uveřejněné na internetových
stránkách TMCZ a rozsah nabídky slev a výhod uveřejněný v
Pravidlech.
7.4. Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2016.

