Obchodní podmínky Nabídky 2 zařízení za cenu 1
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
(dále jen „Podmínky“)
1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost T‑Mobile
Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje svým zákazníkům služeb
elektronických komunikací (dále jen „Účastník“) slevy z ceníkových cen
dvojic koncových zařízení (dále jen „mobilních telefonů“) či dvojice
mobilního telefonu a jiného hardware zařízení (dále jen „HW zařízení“), jak
uvedeny níže, při uzavření či prodloužení Účastnické smlouvy s některou z
variant tarifu Můj Tarif na dobu určitou 24 měsíců (dále také „Nabídka“).

slevu k Telefonu D ve výši 1,- Kč a současně podmíněnou slevu ve výši
4198,- Kč k Hodinkám.
Uváděná podmíněná sleva k Telefonu B, Sluchátkům, Air Pods, Telefonu E a
Hodinkám je podmíněna dodržením sjednané (prodloužené) doby trvání
Účastnické smlouvy (tj. 24 měsíců) (dále jen „sjednaná doba trvání Účastnické
smlouvy“) ode dne účinnosti uzavření Účastnické smlouvy, resp. Dodatku
k Účastnické smlouvě, k němuž Účastník Nabídku využil (dále jen „Podmíněná
sleva“).

2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora
www.t-mobile.cz. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány 5. Nabídku lze využít prostřednictvím všech prodejních kanálů Operátora, a to
dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, atd.; takto uveřejněné
pouze do vyprodání zásob.
Podmínky nejsou samostatně bez plnění dalších podmínek návrhem na 6. Nabídka není určena pro Účastníky, kteří využívají výhod plynoucích z
uzavření smlouvy. V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněným
Rámcové smlouvy či ze Smlouvy významného zákazníka.
na internetu a zněním Podmínek uveřejněným jiným způsobem je vždy
7. Nabídku nelze využít současně s využitím možnosti úhrady kupní ceny formou
rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených webových stránkách.
splátek dle Pravidel pro prodej zařízení na splátky (Podmínky splátkování).
3. V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně použijí ustanovení
aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic 8. V případě, že nebude dodržena sjednaná doba trvání Účastnické smlouvy (z
důvodu jejího předčasného ukončení ze strany Účastníka či Operátora), při
a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek zpracování osobních, identifikačních,
jejímž uzavření či prodloužení byla využita tato Nabídka, nebo bude proti
provozních a lokalizačních údajů účastníků, Obchodních podmínek pro Můj
Účastníkovi zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., nebo
Tarif a Můj Svobodný Tarif, dalších podmínek Účastníkem využívaných
Účastník začne využívat výhod plynoucích ze Smlouvy významného zákazníka
služeb a nabídek Operátora uveřejněných na stránce www.t-mobile.cz,
či z Rámcové smlouvy, je Účastník povinen poskytnutou Podmíněnou slevu v
platného Ceníku služeb a ustanovení platného právního řádu České
celé její výši Operátorovi vrátit jako bezdůvodné obohacení. V takovém případě
Republiky.
Operátor vystaví Účastníkovi opravný daňový doklad, ve kterém poskytnutou
4. Účastníci, kteří v období od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2020 uzavřou novou či
Podmíněnou slevu na zařízení Účastníkovi vrubopisuje. Splatnost tohoto
prodlouží si svoji stávající Účastnickou smlouvu s jakoukoli variantou
opravného daňového dokladu činí 14 dnů od jeho vystavení.
mobilního hlasového tarifu Můj Tarif, a to na dobu určitou 24 měsíců, mají
9.
Byla-li Účastnická smlouva uzavírána či prodlužována s využitím Nabídky
možnost si k jedné takovéto Účastnické smlouvě vybrat některou z níže
mimo
prostory obvyklé k podnikání nebo za použití prostředků komunikace na
uvedených kombinací mobilních telefonů či mobilního telefonu a HW
dálku, a využije-li Účastník svého práva od takto uzavřené, resp. prodloužené
zařízení tak, že získá v rámci jednotlivé kombinace 2 koncová zařízení za
Účastnické smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni
cenu toho dražšího z nich, přičemž
doručení informace o uzavření, resp. prodloužení Účastnické smlouvy do
v období 1. – 30. 11. 2020 se jedná o
schránky T-Box, je Účastník povinen vrátit Operátorovi obě zařízení získaná na
a) Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB v šedé barvě (Telefon A) + Xiaomi
základě této Nabídky v souvislosti s uzavřením, res. prodloužení, Účastnické
Redmi 9AT 32GB v šedé či modré barvě (Telefon B), kdy Operátor
smlouvy, od které Účastník odstupuje.
poskytne na základě této Nabídky Účastníkovi slevu k Telefonu A ve 10 . Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto Podmínky jakož
výši 1,- Kč a současně podmíněnou slevu ve výši 2998,- Kč k Telefonu
i nabízení a obsah Nabídky v plném rozsahu. O takových změnách bude
B; nebo
Operátor Účastníka informovat zákonem předepsaným způsobem.
b) Telefon A + Sluchátka Xiaomi Mi True Earphones2S (Sluchátka), kdy 11 . Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2020.
Operátor poskytne na základě této Nabídky Účastníkovi slevu k
Telefonu A ve výši 1,- Kč a současně podmíněnou slevu ve výši 2698,Kč ke Sluchátkům; nebo
c)

Apple iPhone SE 256GB v černé barvě (Telefon C) + Apple Air Pods s
nabíjecím pouzdrem (Air Pods), kdy Operátor poskytne na základě této
Nabídky Účastníkovi slevu k Telefonu C ve výši 1,- Kč a současně
podmíněnou slevu ve výši 5349,- Kč k Air Pods; a dále

v období 1. – 31. 12. 2020 se jedná o
d)

Xiaomi Mi 10T 128GB v černé nebo stříbrné barvě (Telefon D) + Xiaomi
Redmi 9 64GB v šedé nebo zelené barvě (Telefon E), kdy Operátor
poskytne na základě této Nabídky Účastníkovi slevu k Telefonu D ve
výši 1,- Kč a současně podmíněnou slevu ve výši 4798,- Kč k Telefonu
E; nebo

e)

Telefon D + Chytré hodinky Xiaomi Amazfit GTS v černé barvě
(Hodinky), kdy Operátor poskytne na základě této Nabídky Účastníkovi
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