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Obchodní podmínky pro získání tarifu studentských 
tarifů s 20% slevou 
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 individuálně osloveným 
zákazníkům (dále jen „Účastník“) nabízí tarify Student Plus, Student 
Neomezeně, Student Neomezeně 5G  (dále jen „Tarify“) se slevou 32% (dále 
jen „Nabídka“). 

2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora  
https://www.t-mobile.cz/czu-2. 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 použije ustanovení 
Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen 
„VPST“), Podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních a 
lokalizačních údajů účastníků, Obchodních podmínek tarifů 2021, dále 
aktuální Ceník služeb a ustanovení platného právního řádu České republiky. 

4. Nabídka je určena pro Účastníky, studenty České zemědělské univerzity v 
postavení spotřebitele a ve věku do 27 let, kteří jsou Operátorem osloveni 
prostřednictvím webových stránek České zemědělské univerzity (dále jen 
„Univerzita“) s nabídkou, aby si v období od 8.3. do 31. 12. 2022 
prostřednictvím webových stránek Univerzity www.czu.cz požádali o 
vygenerování a zaslání na v žádosti uvedený email speciálního voucheru 
obsahující unikátní slevový kód a následně si prostřednictvím webových 
stránek Operátora www.t.mobile.cz/czu2  

a) objednali novou SIM kartu s některým ze seznamu Tarifů a uzavřeli tak 
novou Účastnickou smlouvu na dobu určitou (24 měsíců) (dále jen 
„Účastnická smlouva“); případně  

b) požádali o přechod z předplacené služby Operátora Twist na některý 
z Tarifů a uzavřeli tak rovněž Účastnickou smlouvu; resp.  

c) požádali o přenesení svého telefonního čísla od jiného poskytovatele 
služeb elektronických komunikací k Operátorovi a v rámci toho si 
objednali některý z Tarifů a uzavřeli tak také novou Účastnickou 
smlouvu; či 

d) prodloužili svoji stávající Účastnickou smlouvu s některým z Tarifů na 
novou dobu trvání v délce 24 měsíců. 

5. V rámci objednávky některého ze shora uvedeného postupu (v tzv. košíku) 
pak Účastníci mohou uvést příslušný unikátní kód, na základě kterého jim 
bude nastavena sleva ve výši 20% na zvolený Tarif, a to na celou dobu 
platnosti příslušné Účastnické smlouvy, resp. na dobu jejího prodloužení. 

6. Kontrola splnění shora uvedených podmínek pro využití Nabídky bude 
probíhat zejména prostřednictvím rodného čísla, na které bude Účastnická 
smlouva uzavřena, resp. prodloužena. 

 

 

 

 

7. V případě využití Nabídky by cena Tarifů po slevě činila: 

 
Tarif Cena tarifu Cena po slevě 

Student Plus 450,00 CZK 360,00 CZK 

Student Neomezeně 650,00 CZK 520,00 CZK 

Student Neomezeně 5G 850,00 CZK 680,00 CZK 

 

8. Unikátní kód obdržený Účastníkem lze použít pouze k uzavření, resp. 
prodloužení jedné Účastnické smlouvy, po jeho použití se zneplatní.  

9. Nabídku nelze převádět na jiného Účastníka ani na jinou účastnickou smlouvu 
Účastníka. Nabídka je určena pro běžné aktivní užívání mobilních služeb 
Operátora. Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyšší 
možné kvalitě. Bližší informace o kvalitě poskytovaných služeb jsou uvedeny v 
platném Ceníku služeb, stejně jako minimální nabízená a zaručená úroveň 
kvality služby, odhadovaná maximální rychlost, inzerovaná rychlost a lhůta pro 
zahájení poskytování služby. V případě, že vznikne podezření na zneužití 
Nabídky, bude takové chování Účastníka považováno za zneužití služeb a 
Operátor bude oprávněn okamžitě omezit či přerušit poskytování služeb na 
základě dané Účastnické smlouvy a současně požadovat úhradu vzniklého 
bezdůvodného obohacení spočívajícího v poskytnuté slevě na cenu Tarifu. 

10. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání této Nabídky, ale i v 
průběhu doby, kdy bude Nabídka Účastníkem využívána, aktualizovat a měnit 
Podmínky a rozsah této Nabídky. O těchto změnách bude Účastník informován 
zákonem předepsaným způsobem. 

11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 8.3. 2022. 
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