
 

1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost T-
Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) svým zákazníkům 
využívajícím služby poskytované pod obchodní značkou T-Mobile 
(dále jen „Účastníkům“) nabízí získání slevového kódu na službu 
Voyo, provozovanou společností CET 21 spol. s r.o. (dále jen 
„Voyo“).  

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ na 
adrese   www.t-mobile.cz. Podmínky či jejich část mohou být dále 
komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, 
atd. 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. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně 
použije ustanovení Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. pro podnikatele, příp. spotřebitele dle postavení 
Účastníka, Podmínek zpracování osobních, identifikačních, 
provozních a lokalizačních údajů účastníků, platného Ceníku služeb, 
Obchodní podmínek služby T-Mobile m-platba, které jsou dostupné 
na stránkách www.t-mobile.cz, dále ustanovení platného právního 
řádu České Republiky a případně Všeobecných obchodních 
podmínek upravující užívání služeb poskytovaných společností CET 
21 spol. s r.o., které jsou dostupné na http://tv.nova.cz/podminky/. 

4. Voyo je internetový video portál resp. archiv pořadů a internetová 
elektronická videopůjčovna, kterou provozuje společností CET 21 
spol. s r.o. Voyo nabízí za měsíční paušál Uživatelům zhlédnutí 
audiovizuálních děl produkce společností CET 21 spol. s r.o. (dále 
jen „Provozovatel“) nebo děl, k jejichž nabízení je Provozovatel 
oprávněn na základě licencí udělených příslušnými oprávněnými 
subjekty (dále také „Tituly“). Vybrané Tituly (tzv. extra tituly) není 
možné zhlédnout v rámci měsíčního paušálu a je nutné je uhradit 
samostatnou platbou. 

5. TMCZ umožní od 1. 11. 2013 do 31. 1. 2014 Účastníkům, kteří 
využívají některý z mobilních hlasových a datových tarifů 
s měsíčním vyúčtováním a mají aktivní službu m-platba,  získat 
slevový kód na měsíční paušál za poskytování předplacené služby 
Voyo, Zvýhodněná cena měsíčního paušálu s uplatněním slevového 
kódu bude činit 129 Kč včetně DPH/měsíc. 

6. Nabídku nemohou využít Účastníci s Rámcovou smlouvou.  

7. Slevový kód si Účastníci musí sami vygenerovat nejpozději dne 31. 
1. 2014 na internetových stránkách www.t-mobile.cz/voyo po zadání 
jejich telefonního čísla. Slevový kód bude Účastníkům doručen 
pomocí SMS.  

8. Každý Účastník má nárok na jeden slevový kód. Slevový kód je 
unikátní. 

9. Slevový kód mohou uplatnit i stávající předplatitelé služby Voyo a je 
nutné jej uplatnit  na webových stránkách www.voyo.cz/tmobile, a to 

nejpozději do 28. 2. 2014. Noví předplatitelé služby Voyo se po 
uplatnění slevového kódu musí registrovat. Registrační podmínky 
jsou uvedeny na http://voyo.nova.cz/registracni-podminky. V rámci 
registrace na portálu Voyo současně získává Účastník nárok na 7 
dní zkušební období pro bezplatné využívání služby Voyo v rozsahu 
uvedeném v Obchodních podmínkách služby VOYO uvedených na 
http://tv.nova.cz/podminky/. 

10. Uplatněním slevového kódu Účastník získá nárok čerpat 
předplacenou službu Voyo za měsíční platbu ve výši 129 Kč měsíc 
a to při splnění níže uvedených platebních podmínek. Zvýhodněná 
cena je pro Účastníka platná po celou dobu, kdy za službu Voyo 
hradí cenu dle odst. 11., nejdéle však do 1. 10. 2020. 

11. Účastník má povinnost hradit cenu za předplacenou službu Voyo s 
využitím služby m-platba. V případě, že Účastník neuhradí včas 
prostřednictvím služby T-Mobile m-platba cenu měsíčního 
předplatného max. do 8 dnů po řádném termínu platby, automaticky 
ztrácí nárok na čerpání služby Voyo za zvýhodněnou cenu dle této 
nabídky. 

12. Účastník může u T-Mobile reklamovat rozsah, či kvalitu služby m-
platba a to v souladu s Obchodními podmínkami služby T-Mobile m-
platba. 

13. Reklamace rozsahu a kvality služby Voyo, kterou Účastník hradí s 
využitím služby m-platba, je Účastník povinen uplatnit přímo u 
Provozovatele (za pomoci údaje umožňujícího Účastníkovi 
jednoznačně identifikovat daný obchod). Rovněž poskytnutí 
daňového dokladu k produktu je Účastník oprávněn požadovat 
výlučně u Provozovatele.   

14. TMCZ si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tuto nabídku. 
O změnách bude TMCZ Účastníka informovat v zákonem 
předepsané formě.  
 

15. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2020  

Obchodní podmínky získání slevového kódu na 
službu Voyo pro zákazníky T-Mobile  
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681 
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 
(dále jen „Podmínky“) 
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