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Obchodní podmínky pro získání tarifu Můj svobodný 
tarif neomezená data SD se 100% slevou 
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“) svým individuálně osloveným 
zákazníkům (dále jen „Účastník“) nabízí tarif Můj svobodný tarif neomezená 
data SD (dále jen „Tarif“) se slevou 100% (dále jen „Nabídka“). 

2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora  
www.t-mobile.cz/neo100. 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 případě rozporu mezi zněním Podmínek 
uveřejněným na internetu a zněním Podmínek uveřejněným jiným způsobem 
je vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených webových 
stránkách. 

3. V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně použije ustanovení 
Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen 
„VPST“), Podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních a 
lokalizačních údajů účastníků, Obchodních podmínek pro tarify Můj tarif a 
Můj svobodný tarif, dále aktuální Ceník služeb a ustanovení platného 
právního řádu České republiky. 

4. Nabídka je určena pro Účastníky v postavení spotřebitele, kteří jsou 
Operátorem osloveni prostřednictvím k tomu zmocněné osoby (dále jen 
„Zmocněná osoba“) s nabídkou, aby si v období od 27. 10. 2020 do 31. 3. 
2021 prostřednictvím webových stránek Operátora www.t-mobile.cz/skola 
objednali novou SIM kartu s Tarifem a uzavřeli tak novou Účastnickou 
smlouvu na dobu neurčitou s Tarifem (dále jen „Účastnická smlouva“), který 
jim na základě unikátního slevového kódu sděleného jim jednotlivě 
příslušnou Zmocněnou osobou (dále jen „Unikátní kód“) a zadaného v rámci 
objednávky, bude poskytnut od uzavření Účastnické smlouvy na období do 
31. 3. 2021 se slevou 100%, tj. za 0,- Kč. Čím dříve tedy Účastník novou 
Účastnickou smlouvu uzavře, tím déle mu bude příslušná sleva poskytována. 

5. Prostřednictvím Tarifu může Účastník využívat datové služby Operátora do 
31. 3. 2021 zdarma, a to prostřednictvím technologie 2G/3G/LTE/5G a s 
datovým limitem 20 GB pro každé 30 denní období při maximální rychlosti 
stahování 225 Mbps a po vyčerpání uvedeného datového limitu dále bez 
datového limitu avšak při maximální rychlosti stahování 3 Mbps. Po uplynutí 
30 denního období bude datový limit opět navýšen na 20GB.  

6. Běžná cena Tarifu činí 675,- Kč vč. DPH. Sleva ve výši 100% na cenu Tarifu 
bude v rámci Nabídky nastavena od uzavření Účastnické smlouvy do 31. 3. 
2021. Účastnickou smlouvu je možné v průběhu trvání Nabídky kdykoli bez 
sankce ukončit. Po uplynutí doby nastavení Nabídky bude možné v době 
trvání Účastnické smlouvy dále pokračovat za s Operátorem předem 
dohodnutých podmínek, a to v čerpání stejného Tarifu nebo s jiným datovým 
limitem či čerpání jiných služeb Operátora. V případě, že nedojde k dohodě 
ohledně prodloužení trvání Účastnické smlouvy, bude Operátor oprávněn od 
Účastnické smlouvy odstoupit s okamžitou platností. 

7. Unikátní kód obdržený Účastníkem od Zmocněné osoby lze použít pouze k 
uzavření jedné Účastnické smlouvy, po jeho použití se zneplatní. Unikátní 
kód obdržený v období od 27.10. do 31.12.2020 pak lze použít pro uzavření 
Účastnické smlouvy do 31. 12. 2020. Unikátní kód obdržený v období od 
1.1.2021 do 31.3. lze použít pro uzavření Účastnické smlouvy do 31.3.2021. 

8. Nabídku nelze převádět na jiného Účastníka ani na jinou účastnickou 

smlouvu Účastníka. Nabídka je určena pro běžné aktivní užívání mobilních 
datových služeb Operátora. Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům 
službu v co nejvyšší možné kvalitě. Bližší informace o kvalitě poskytovaných 
služeb jsou uvedeny v platném Ceníku služeb, stejně jako minimální nabízená 
a zaručená úroveň kvality služby, odhadovaná maximální rychlost, inzerovaná 
rychlost a lhůta pro zahájení poskytování služby. Nabídka je omezená pro 
území České republiky, nelze tak na jejím základě čerpat data v zahraničí 
včetně EU. V případě, že vznikne podezření na zneužití Nabídky nebo na 
čerpání dat jejím prostřednictvím v zahraničí, bude takové chování Účastníka 
považováno za zneužití služeb a Operátor bude oprávněn okamžitě omezit či 
přerušit poskytování služeb na základě dané Účastnické smlouvy a současně 
požadovat úhradu vzniklého bezdůvodného obohacení spočívajícího v 100% 
slevě na cenu Tarifu. 

9. Nevyčerpaný datový limit z jednotlivých období se do dalších období 
nepřevádí. Účastník má možnost kontrolovat objem přenesených dat v 
aplikaci Můj T-Mobile nebo na www.t-mobile.cz. 

10. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání této Nabídky, ale i v 
průběhu doby, kdy bude Nabídka Účastníkem využívána, aktualizovat a měnit 
Podmínky a rozsah této Nabídky. O těchto změnách bude Účastník informován 
zákonem předepsaným způsobem. 

11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27. 10. 2020. 

 


