Obchodní podmínky získání dalšího zařízení za
zvýhodněných podmínek
(dále jen „Podmínky“)
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.

Tyto obchodní podmínky získání dalšího zařízení za výhodných
podmínek (dále jen „Podmínky“) stanoví pravidla, za nichž
společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“)
poskytuje svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) možnost
získání druhého zařízení za zvýhodněných podmínek při uzavření
účastnické smlouvy na 24 měsíců o poskytování služby Pevný
internet, Pevný internet do zásuvky, Internet bez drátu či Mobilní
data (dále jen „Nabídka“).

2.

Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách Operátora
na adrese www.t-mobile.cz. 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 uveřejněném na internetu
a zněním Podmínek uveřejněném jiným způsobem je vždy
rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených internetových
stránkách.

3.

7.

V případě, že Účastník využije tuto Nabídku k uzavření Účastnické
smlouvy s některým za tarifů Mobilní data, Internet bez drátu
Standard, Internet bez drátu Premium, Internet bez drátu Premium
Plus nebo Pevný internet do zásuvky S, může být Další zařízení
být poskytnuto Účastníkovi se slevou dle aktuální nabídky v Ceníku
koncových zařízení, která je poskytnuta jako sleva podmíněná, a to
dodržením sjednané doby trvání Účastnické smlouvy (tj. 24
měsíců) ode dne účinnosti Účastnické smlouvy, ke které Účastník
Nabídku využil a současně dodržením sjednaného tarifu, který si
k dané Účastnické smlouvě zvolil (dále jen „Podmíněná sleva“).
Výše poskytované podmíněné slevy ke konkrétnímu Dalšímu
zařízení je uvedena v Ceníku koncových zařízení.

8.

V případě využití Nabídky při uzavření Účastnické smlouvy s tarify
Pevný internet XS, Pevný internet S, Pevný internet M, Pevný
internet L, Pevný internet XL, Operátor zašle Účastníkovi Další
zařízení společně s modemem určeným pro využívání pevného
internetu s tarify Pevný internet XS, Pevný internet S, Pevný
internet M, Pevný internet L, Pevný internet XL v jedné zásilce, a to
do 14 dnů ode dne uzavření Účastnické smlouvy. Nepřevezme-li
Účastník zásilku s Dalším zařízením, má se za to, že kupní
smlouva k Dalšímu zařízení se od počátku ruší. Pro vyloučení
pochybností se však stanoví, že uzavřená Účastnická smlouva
s tarify Pevný internet XS, Pevný internet S, Pevný internet M,
Pevný internet L, Pevný internet XL, ke které Účastník Nabídku
využil, i nadále trvá.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí
ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s., Podmínek zpracování osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále
společně jen „VPST“) a dalších podmínek Účastníkem využívaných
služeb a nabídek Operátora uveřejněných na stránce www.tmobile.cz, dále platný Ceník služeb, ceníku ostatních koncových
zařízení nazvaném Telefony, tablety a ostatní zařízení (dále jen
„Ceník koncových zařízení“) a ustanovení platného právního řádu
České republiky.

4.

Nabídka je určena Účastníkům v postavení spotřebitele, kteří
uzavřou či prodlouží Účastnickou smlouvu s tarifem Pevný internet
Pevný internet XS, Pevný internet S, Pevný internet M, Pevný
internet L, Pevný internet XL, jakýmkoliv tarifem Mobilní data či s
tarifem Internet bez drátu Standard, Internet bez drátu Premium,
Internet bez drátu Premium Plus nebo Pevný internet do zásuvky
S, a to na dobu určitou 24 měsíců.

5.

Nabídku lze využít prostřednictvím všech prodejních kanálů
Operátora.

6.

Nabídka spočívá v možnosti získat v souvislosti s uzavřením
Účastnické smlouvy dle bodu 4 těchto Podmínek druhé koncové
zařízení za zvýhodněných podmínek (dále jen „Další zařízení“).
Typy Dalších zařízení, které je možné získat, jsou uvedeny vždy
v aktuálním Ceníku koncových zařízení platného v době uzavření
Účastnické smlouvy dle odst. 4 těchto Podmínek. Zvýhodněnými
podmínkami se rozumí možnost získání Dalšího zařízení za
zvýhodněnou cenu oproti základní ceně daného koncového
zařízení, možnost poskytnutí splátek na kupní cenu Dalšího
zařízení dle Obchodních podmínek splátkového prodeje či
poskytnutí slevy k Dalšímu zařízení dle bodu 7 těchto Podmínek.

V případě využití Nabídky při uzavření Účastnické smlouvy
s tarifem Internet bez drátu Standard, Internet bez drátu Premium,
Internet bez drátu Premium Plus, Pevný internet do zásuvky S či
jakýmkoliv tarifem Mobilní data Operátor zašle Účastníkovi Další
zařízení do 14 dnů ode dne uzavření Účastnické smlouvy, případně
ve stejné lhůtě společně s modemem, který je určen pro využívání
služby Internet bez drátu, Pevný internet do zásuvky či Mobilní
data, uzavřel-li Účastník Účastnickou smlouvu prostřednictvím
komunikace na dálku či mimo prostory obvyklé k podnikání.
Nepřevezme-li Účastník zásilku s Dalším zařízením, má se za to,
že kupní smlouva k Dalšímu zařízení se od počátku ruší, stejně
jako se ruší od počátku v takovém případě i Účastnická smlouva
s tarifem Internet bez drátu Standard, Internet bez drátu Premium,
Internet bez drátu Premium Plus, Pevný internet do zásuvky S či
jakýmkoliv tarifem Mobilní internet, ke které Účastník Nabídku
využil.
9.

V případě, že Účastník využije tuto Nabídku a obdrží Podmíněnou
slevu dle bodu 7 těchto Podmínek a nebude dodržena sjednaná
doba trvání Účastnické smlouvy (z důvodu jejího předčasného
ukončení ze strany Účastníka či Operátora), k jejímuž uzavření či
prodloužení byla využita tato Nabídka, nebo bude zahájeno
insolvenční řízení s Účastníkem dle zák. č. 182/2006 Sb. nebo
Účastník začne využívat výhod plynoucích ze Smlouvy
významného zákazníka, Programu Podnikatel či z Rámcové
smlouvy, či v případě, že Účastník změní sjednaný tarif na jiný, je

Účastník povinen poskytnutou Podmíněnou slevu v celé její výši
Operátorovi vrátit. V takovém případě Operátor vystaví Účastníkovi
opravný daňový doklad, ve kterém poskytnutou Podmíněnou slevu
na zařízení Účastníkovi vrubopisuje. Splatnost tohoto opravného
daňového dokladu činí 14 dnů od jeho vystavení.
10. Byla-li Účastnická smlouva uzavírána mimo prostory obvyklé
k podnikání nebo za použití prostředků komunikace na dálku a
využije-li Účastník svého práva od Účastnické smlouvy odstoupit ve
lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení informace o
uzavření Účastnické smlouvy do schránky T-Box, je Účastník
povinen vrátit Operátorovi Další zařízení získané na základě této
Nabídky za zvýhodněných podmínek, které získal v souvislosti
s uzavřením Účastnické smlouvy, od které Účastník odstupuje.
11. Nabídka není určena pro Účastníky využívající výhod plynoucích ze
Smlouvy významného zákazníka či z Rámcové smlouvy.
12. Operátor má právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto Podmínky
v celém rozsahu, Změny Podmínek budou Účastníkům oznámeny
dle Všeobecných podmínek.
13. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 5.9.2018.

