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(dále jen „Podmínky“) 
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681 
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1. Předmět úpravy  

1.1. Tyto Podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile 
Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje svým 
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) zvýhodnění pro 
zdravotně postižené ve formě speciálního tarifu S námi pro 
ZTP (dále jen „Zvýhodnění“ nebo „Tarif“).  

1.2. Tyto Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány 
dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty atd. Takto 
uveřejněné Podmínky nejsou samostatně bez splnění dalších 
podmínek návrhem na uzavření smlouvy. V otázkách 
neupravených v Podmínkách se přiměřeně použije ustanovení 
Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic 
a.s., Podmínek zpracování osobních, identifikačních, 
provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále jen souhrnně 
jen „VPST“) a dalších podmínek Účastníkem využívaných 
služeb a nabídek Operátora, platného Ceníku služeb 
a ustanovení platného právního řádu České republiky.  

1.3. Tarif je určen pro každého Účastníka značky T-Mobile, který 
splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:  

a) je držitelem průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické 
hluchoty,  

b) je držitelem průkazu ZTP/P,  

c) je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni 
II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) 
nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou 
osobu, je fyzickou osobou, která o ni osobně pečuje,  

d) je osobou, která vychovává nebo která osobně pečuje 
o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče 
nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle 
písmene a) nebo b),  

e) je osobou závislou na pomoci jiné osoby, a to v I. stupni 
závislosti (nebo, jde-li o nezletilou osobu, ten, který o ni 
osobně pečuje), jestliže u Operátora čerpala původní 
státní příspěvek do 1. 7. 2008 včetně  

1.4. Zvýhodnění je poskytováno ve formě slevy ve výši 20 % 
z měsíčního paušálu tarifu S námi v sítích uvedeného 
v platném Ceníku služeb.  

1.5. Jeden Účastník splňující podmínky uvedené v článku 1.3. 
Podmínek může uzavřít maximálně jednu Účastnickou 
smlouvu na Tarif.  

1.6. Volání a posílání SMS na telefonní čísla virtuálních operátorů, 
která jsou provozována v síti T-Mobile, a na telefonní čísla 
provozovaná v síti T-Mobile pod jinou obchodní značkou než 
značkou T-Mobile (např. MOBIL.CZ), se nepovažuje za provoz 
do sítě T-Mobile a je účtován jako hovory mimo síť T-Mobile.  

1.7. Využití Tarifu je podmíněno uzavřením Účastnické smlouvy na 
dobu 24 měsíců, příp. na dobu platnosti příslušného průkazu 
(viz čl. 1.3. Podmínek), či po dobu uvedenou v příslušném 
rozhodnutí (popř. oznámení), nebo na dobu kratší, nastane-li 
změna skutečností mající vliv na nárok na využití Tarifu.  

1.8. Práva a povinnosti z Účastnické smlouvy na Tarif nelze 
převést na jiného Účastníka.  

2. Způsob prokázání nároku na Tarif  

2.1. K dokladům nezbytným pro uzavření Účastnické smlouvy dle 
VPST Zájemce žádající o Tarif navíc doloží  

a) Držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické 
hluchoty:  

 průkaz ZTP  

 potvrzení lékaře o praktické nebo úplné hluchotě, 
nebo rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností o přiznání mimořádných výhod II. stupně 
podle zvláštního právního předpisu z důvodu úplné 
nebo praktické hluchoty  

b) Držitel průkazu ZTP/P:  

 průkaz ZTP/P, nebo rozhodnutí obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností o přiznání mimořádných 
výhod III. stupně  

c) Osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby:  

 oznámení o přiznání příspěvku na péči nebo 
rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči  

d) Osoba, která pečuje o nezletilou osobu, která je držitelem 
průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, či 
držitelem průkazu ZTP/P, nebo která pečuje o nezletilou 
osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby:  

 k dokumentům uvedeným výše předloží Účastník 
ještě doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo 
rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do 
péče nahrazující péči rodičů.  

3. Zvláštní ustanovení  

3.1. Operátor je oprávněn po celou dobu poskytování Tarifu podle 
těchto Podmínek zpracovávat veškeré osobní údaje 
Účastníků, jež jsou pro poskytování Tarifu nezbytné. Způsob 
zpracování osobních údajů se řídí těmito Podmínkami 
a příslušnými ustanoveními VPST.  

3.2. Účastník je povinen sdělit Operátorovi změnu jakýchkoli 
skutečností majících vliv na nárok na poskytnutí Tarifu, a to 
nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy příslušná 
skutečnost nastala.  
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3.3. Účastník prohlašuje, že veškeré údaje a skutečnosti, jež pro 
účely poskytování Tarifu podle těchto Podmínek Operátorovi 
sdělil a poskytl, jsou pravdivé.  

3.4. Účastník bere na vědomí, že v případě, nedodrží-li své 
povinnosti dle Podmínek, popřípadě ukáže-li se, že jakékoliv 
z tvrzení, údajů či poskytnutých dokumentů nebyly pravdivé, je 
povinen bezodkladně uhradit Operátorovi veškeré 
neoprávněně čerpané výhody vyplývající z Tarifu. Právo 
Operátora na náhradu případné škody, která v této souvislosti 
vznikne, včetně veškerých nákladů vzniklých v souvislosti 
s uplatněním práv, není dotčeno.  

4. Závěrečná ustanovení  

4.1. Operátor si vyhrazuje právo omezit Účastníkům, kteří mají 
nárok na Tarif, využívání zvláštních nabídek poskytovaných 
Operátorem, zejména marketingových nabídek.  

4.2. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit 
Podmínky v celém rozsahu či Tarif zrušit. O všech změnách 
budou Účastníci informováni v zákonem předepsané formě.  

4.3. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 30. 4. 2016. 


