Obchodní podmínky služby HBO GO
společnosti 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
(dále jen „Podmínky“)
1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž
společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen
„Operátor“) svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“)
nabízí službu HBO GO (dále jen „Služba“ či „Balíček“),
kterou poskytuje společnost HBO Europe s.r.o. se
sídlem na adrese: Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ:
170 00, Česká republika, IČO: 61466786, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 29418 (dále také jen Společnost
HBO) a Operátor je oprávněn tuto službu šířit na
základě smlouvy uzavřené se Společností HBO.
2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových
stránkách Operátora na adrese www.t-mobile.cz. Takto
uveřejněné Podmínky nejsou samostatně bez splnění
dalších podmínek návrhem na uzavření smlouvy.
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 Podmínky užívání
služby HBO GO Společnosti HBO, které jsou
dostupné zde: https://hbogo.cz/terms-and-conditionsaffiliate-subscription,
Všeobecných
podmínek
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Podmínek
zpracování osobních, identifikačních, provozních a
lokalizačních údajů účastníků, platného Ceníku služeb
a ustanovení platného právního řádu České republiky.
4. Službu si může aktivovat Účastník v postavení
spotřebitele využívající mobilní hlasový tarif
s pravidelným měsíčním vyúčtováním, a to
prostřednictvím jakéhokoliv prodejního kanálu
Operátora, např. v rámci aplikace Můj T-Mobile.
Aktivací Služby Účastník uzavírá s Operátorem
smlouvu o předplatném služby HBO GO, na základě
které mu bude Služba poskytována Společností HBO a
Účastník za ni bude prostřednictvím Operátora hradit
cenu dle platného Ceníku služeb.
5. Operátor zašle Účastníkovi do 1 hodiny od aktivace
Služby registrační údaje, a to prostřednictvím SMS na
telefonní číslo, které Účastník využívá v rámci
Účastnické smlouvy k hlasovému mobilnímu tarifu, ke
které si službu HBO GO aktivoval. Prostřednictvím

registračních údajů se Účastník registruje na
internetových stránkách služby HBO GO dle pravidel
stanovených Společností HBO. Účastník je povinen
uchovávat registrační identifikační údaje, uživatelské
jméno a heslo v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám.
Má-li Účastník podezření, že jeho registrační
identifikační údaje byly zneužity, je povinen o tom
informovat Operátora neprodleně po tomto zjištění.
6. Za Službu je Účastník povinen platit formou
předplatného, a to vždy na 30 denní období. První
30 denní období začíná dnem, kdy Účastník obdrží od
Operátora registrační údaje. Operátor Účastníkovi
vyúčtuje Službu vždy v první den 30 denního období
předplatného, a to v rámci Vyúčtování hlasového
mobilního tarifu, ke které si Službu aktivuje.
7. Pro využívání Služby je nutné, aby si Účastník
zajistil dostatečně kvalitní internetové připojení.
Internetové připojení není součástí Služby.
8. Službu je možné využívat pouze prostřednictvím
zařízení, která jsou k tomu vhodná a technicky
způsobilá (dále jen „Zařízení“). Pro využívání Služby
v Zařízeních typu mobilní telefon či tablet je nutné, aby
si Účastník stáhnul a aktivoval aplikaci HBO GO,
v případě využívání Služby v Zařízeních typu osobních
počítačů je aplikace HBO GO přímo dostupná pro
všechny Účastníky, kterým je poskytovaná na dálku
přes internet, v případě využívání Zařízení typu chytrá
televize (a set-top box připojený přes IP) je aplikace
HBO GO buď již nainstalovaná před koupí Zařízení,
nebo je přímo poskytovaná Účastníkům na dálku přes
internet.
9. Účastník je oprávněn využívat Službu
prostřednictvím až 5 Zařízení, které si zaregistruje,
přičemž 2 Zařízení mohou být používána souběžně.
Účastník je dále oprávněn registrovat nové Zařízení
nebo zrušit registraci Zařízení a registrovat Zařízení
nové pětkrát během kalendářního měsíce, a to za
podmínky, že stejné Zařízení není registrováno dvakrát
v průběhu 24 hodin.
10. Operátor upozorňuje Účastníka, že Služba může
obsahovat obsah určený pouze pro dospělé. Pro
zamezení přístupu nezletilých k tomuto obsahu lze

využít rodičovský zámek. Nastavení rodičovského
zámku je dostupné jako součást Služby.
11. Účastník je oprávněn Službu kdykoliv deaktivovat,
a to prostřednictvím všech prodejních kanálů
Operátora, zejména v aplikaci Můj T-Mobile. Služba
bude vždy deaktivována k poslednímu dni 30 denního
období, ve kterém Účastník Službu deaktivoval.
Operátor rovněž službu HBO GO deaktivuje, je-li
Účastník v prodlení s úhradou Vyúčtování služeb, ve
kterém byla Služba vyúčtována.
12. Účastník je oprávněn Službu využívat pouze pro
svoji osobní a soukromou potřebu. Užívání pro jakékoli
obchodní nebo veřejné účely je přísně zakázáno.
13. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv
aktualizovat a měnit tyto Podmínky v celém
rozsahu. O změnách bude Operátor Účastníka
informovat ve formě dle Všeobecných podmínek.
14. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne
20.4.2020.

