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Obchodní podmínky získání předplatného Disney+ na 3 měsíce  
 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, zapsané do obchodního rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787  

 
(dále jen „Podmínky“) 

 
Podmínky upravují pravidla, na jejichž základě společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým určitým zákazníkům 

(dále jen „Účastník“) získat prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile (dále jen „Aplikace“) slevový kód na aktivaci předplatného Disney+ na 3 měsíce 

(dále jako „Nabídka“). 

 
V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí zejména ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti  T-Mobile 

Czech Republic a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek pro zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků a 

ustanovení platného právního řádu České republiky.  

 

Podmínky jsou uveřejněné na výše uvedených webových stránkách Operátora. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikován y dalšími 

prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty atd. V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněným na webových stránkách a zněním 

Podmínek uveřejněným jiným způsobem, je vždy rozhodující znění uveřejněné na webových stránkách . Podmínky je důležité si stáhnout pro 

účely dokumentace, pozdějšího použití a reprodukce v nezměněné podobě.  

 
 

 

1. Operátor nabízí svým Účastníkům, občanům ČR, kteří dosáhli 

18 let věku, možnost si v období od 28. 11. 2022 do 31. 12. 2022 

zobrazit v rámci Aplikace, v části Srdcovky, slevový kód na 

aktivaci předplatného na platformě Disney+ (dále jako „Disney+“) 

provozované společností The Walt Disney Company Limited 

(dále jako „Disney“), a to na 3 měsíce na náklady Operátora (dále 

jako „předplatné“). 

2. Nabídka vyzvednutí slevového kódu je platná do 31. 12. 2022, 

případně do okamžiku dosažení počtu 60.000 aktivací 

předplatného prostřednictvím slevových kódů na internetových 

stránkách Disney+ www.disneyplus.com/redeem (dále jako 

„aktivační stránka“), dle toho, která ze situací nastane dříve. 

3. S ohledem na omezený počet aktivací předplatného je možné, 

že Účastníkovi zobrazený slevový kód v Aplikaci v okamžiku 

jeho zadání v rámci uvedené aktivační stránky nebude již platný. 

K okamžiku vyčerpání uvedeného počtu aktivací totiž dojde 

k automatickému zneplatnění všech doposavad zobrazených, 

avšak neuplatněných slevových kódů. Na předplatné tak 

nevzniká nárok pouhým zobrazením slevového kódu v  Aplikaci. 

4. Každý Účastník (myšleno unikátní uživatel Aplikace) má 

možnost získat v rámci své Aplikace pouze jeden slevový kód. 

5. Slevový kód mohou uplatnit jak nově se registrující uživatelé 

Disney+, tak i již registrovaní uživatelé, kteří však nemají v danou 

dobu aktivní jiné předplatné. 

6. Měsícem se má dle těchto Podmínek na mysli měsíční fakturační 

období ve smyslu smlouvy mezi Disney+ a jeho uživatelem, která 

je k dispozici na https://www.disneyplus.com/cs-

cz/legal/smlouva-s-p%C5%99edplatitelem. 

7. Po uplatnění slevového kódu k aktivaci předplatného, dochází 

k uzavření smlouvy mezi Účastníkem a Disney+, která se řídí již 

podmínkami odsouhlasenými Účastníkem v rámci aktivačního 

procesu předplatného. V rámci aktivačního procesu předplatného 

přitom bude nutné zadat i platební kartu, neboť po uplynutí 

prvních 3 měsíců předplatného na náklady Operátora bude 

měsíční předplatné hrazeno dle podmínek Disney+ ze zadané 

platební karty. Předplatné je však možné kdykoli zrušit, a to i 

během období 3 měsíců předplatného na náklady Operátora, 

přičemž po tomto zrušení dojde k deaktivaci předplatného 

k poslednímu dni měsíčního období, ve kterém ke zrušení došlo. 

V případě tedy, že dojde ke zrušení předplatného dříve než 

během posledního ze 3 prvních měsíčních období, může dojít 

k propadnutí zbývajícího jednoho, resp. dvou měsíců 

předplatného na náklady Operátora. Před uplynutím 3měsíčního 

předplatného aktivovaného na základě slevového kódu, obdrží  

daný uživatel Disney+ upozornění na blížící se konec tohoto 

období, a to prostřednictvím emailu zadaného v rámci aktivace 

předplatného. 

8. Proces vytvoření uživatelského účtu v rámci platformy Disney+ je 

výhradním právem a na úplném uvážení společnosti Disney. 

Pouhým uplatněním slevového kódu v rámci aktivace 

předplatného není zaručeno jeho zřízení ze strany Disney.  

9. Nabídka není určena pro Účastníky, kteří využívají předplacených 

služeb Operátora či služeb Operátora poskytovaných pod jinou 

obchodní značkou (Kaktus či MOBIL.CZ.  

10. V případě, že vznikne, byť jen podezření na zneužití Nabídky, 

bude takové chování Účastníka považováno za zneužití služeb 

podle příslušných ustanovení VPST. 

11. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto 

Podmínky v celém rozsahu či Nabídku zcela zrušit. Takové změny 

budou Účastníkovi oznámeny zákonem stanoveným způsobem. 

12. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 28. 11. 2022. 

Upraveno k 20.12. 2022.
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