Obchodní podmínky pronájmu T-Mobile TV set-top
boxu kategorie Premium za zvýhodněnou cenu
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 zákazníkům T-Mobile televize
(dále jen „Účastníkům“) nabízí pronájem prémiového set-top boxu
SKYWORTH STB HY4403 za zvýhodněnou cenu (dále jen „Nabídka“).
2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora
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 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 použijí ustanovení
Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen
„VPST“), Podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních a
lokalizačních údajů účastníků, Obchodních podmínek služby T-Mobile TV,
dále aktuální Ceník služeb a ustanovení platného právního řádu České
republiky.
4. Každý Účastník, který v době od 1. 6. do 31. 12. 2022 uzavře s Operátorem
novou Smlouvu o pronájmu koncového zařízení kategorie Premium
v souvislosti s uzavřením nové nebo prodloužením stávající účastnické
smlouvy na službu T-Mobile TV, resp. k již aktivní účastnické smlouvě na tuto
službu, získá možnost pronájmu set-top boxu značky Skyworth STB HY4403
(dále jen „STB“) zařazeného do kategorie Premium za cenu pronájmu
kategorie Základ, tj. na místo 70,- Kč/měsíc za cenu 50,- Kč/měsíc.
5. Cena pronájmu STB zůstane platná po celou dobu platnosti dané Smlouvy o
pronájmu koncového zařízení.
6. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto Podmínky v
celém rozsahu. O těchto změnách bude Účastník informován zákonem
předepsaným způsobem.
7. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2021.
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