
 

1. Tyto Podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile 
Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje svým 
stávajícím, individuálně osloveným, zákazníkům (dále jen 
„Účastníkům“) slevu ve výši 2.000,- Kč na koncová zařízení – 
mobilní telefony, tablety a notebooky z nabídky Operátora (dále jen 
„Zařízení“), která je podmíněná závazkem Účastníka prodloužit 
svoji stávající Účastnickou smlouvou o 24 měsíců za podmínek 
uvedených v článku 4 Podmínek (dále také „Nabídka“).  

2. Podmínky jsou uveřejněny na webových 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 webových 
stránkách. 

3. 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.t-
mobile.cz, dále platný Ceník služeb a ustanovení platného 
právního řádu České republiky.  

4. Nabídku lze získat v období od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017 

prodloužením stávající Účastnické smlouvy na dobu 24 měsíců a 
současným zvýšením měsíčního paušálu Účastníkem zvoleného 
tarifu o 20% oproti stávajícímu měsíčnímu paušálu Účastníkem 
využívaného tarifu. Nabídka spočívá v poskytnutí podmíněné slevy 
ve výši 2.000,- Kč z ceny Zařízení Huawei v období 1.2. 2017-
28.2.2017 a Samsung 1.3.2017-31.3.2017 zakoupeného výhradně 
u Operátora, přičemž tato sleva je podmíněna dodržením 
prodloužené doby trvání Účastnické smlouvy (minimálně 24 
měsíců) a současně dodržením závazku Účastníka využívat po 
celou takto sjednanou dobu trvání Účastnické smlouvy tarif se 
zvýšenou hodnotou měsíčního paušálu, jak je uvedeno v tomto 
odstavci, se kterým Účastník využil Nabídku (dále jen „Podmíněná 
sleva“). Minimální výše měsíčního paušálu tarifu, se kterým lze 
Nabídku využít, činí částku 600,- Kč vč. DPH. 

5. Nabídka je určena výhradně pro spotřebitele. Nabídka není určena 
pro Účastníky využívající výhod plynoucích ze Smlouvy 
významného zákazníka či z Rámcové smlouvy. Nabídka je 
slučitelná s nabídkou Podmíněné slevy na vybrané koncová 
zařízení, kterou Operátor nabízí v období od 1. 2. 2017 do 31. 3. 
2017. 

6. Účastník splňující podmínky dle odst. 4 a 5 těchto Podmínek může 
získat Podmíněnou slevu prostřednictvím všech prodejních kanálů 
Operátora vyjma webového prodeje na www.t-mobile.cz. (e-shop)  

7. V případě, že Účastnická smlouva bude ukončena před uplynutím 
24 měsíců ode dne poskytnutí Podmíněné slevy (nebude-li 
dodržena prodloužená doba trvání Účastnické smlouvy z důvodu 
jejího předčasného ukončení ze strany Účastníka či Operátora), 
nebo bude s Účastníkem zahájeno insolvenční řízení dle zákona  
č. 182/2006 Sb., či v případě, že Účastník začne využívat výhod 
plynoucích ze Smlouvy významného zákazníka či z Rámcové 
smlouvy nebo pokud Účastník přejde na tarif s nižším měsíčním 
paušálem než je jeho stanovené minimální výše uvedené v čl. 4. 
Podmínek, nebo žádá o převod účastnické smlouvy na jiného 
účastníka, 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. 

8. Operátor má právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto Podmínky 
v celém rozsahu. Takové změny budou Účastníkům oznámeny 
v zákonem předepsané formě. 

9. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2017. 

Obchodní podmínky Podmíněné slevy 2.000,- Kč 
na koncová zařízení  
 
(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 


