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Obchodní podmínky podmíněné slevy na HW zařízení – leden 2023 
 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, zapsané do obchodního rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 

 
(dále jen „Podmínky“) 

 
Podmínky upravují pravidla, na jejichž základě společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým zákazníkům  (dále 

jen „Účastník“) tarifní dotace na ceníkové ceny níže uvedených koncových zařízení (dále jen „HW zařízení“) při uzavření nové Účastnické 

smlouvy či prodloužení stávající s některým z tarifů z portfolia Tarify 2022 (dále jako „Tarif“) na dobu určitou 24 měsíců (dále také „Nabídka“). 

 
V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí zejména ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-

Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek pro zpracování osobních, identifikačních, prov ozních a lokalizačních údajů účastníků 

a dalších podmínek Účastníkem využívaných služeb a nabídek Operátora, zejména Předsmluvních informací k  Tarifu uveřejněných na 

webových stránkách Operátora na adrese www.t-mobile.cz/kestazeni, platných ceníků služeb (společně jen jako „Ceník služeb“), a ustanovení 

platného právního řádu České republiky. Konkrétní nastavení Účastnické smlouvy Účastníka je počínaje 1. 1. 2022 obsaženo ve Shrnutí 

smlouvy, které společně s Předsmluvními informacemi k hlavní službě a platným Ceníkem služeb tvoří nedílnou součást Účastnické smlouvy. 

 

Podmínky jsou uveřejněné na výše uvedených webových stránkách Operátora a nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek návr hem 

na uzavření smlouvy. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou i nzercí, plakáty atd. V případě 

rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněným na webových stránkách a zněním Podmínek uveřejněným jiným způsobem, je vždy rozhodující 

znění uveřejněné na webových stránkách. Podmínky je důležité si stáhnout pro účely dokumentace, pozdějšího použití a reprodukce v 

nezměněné podobě. 

 
 

 

1. Účastník, který v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 uzavře 

s Operátorem novou Účastnickou smlouvou či si prodlouží svoji 

stávající Účastnickou smlouvu s jakoukoli variantou Tarifu, a to 

na dobu určitou 24 měsíců, má možnost využít tarifní dotace 

(slevy) na některý z níže uvedených HW zařízení (dále jako 

„Podmíněná sleva“), konkrétně pak Podmíněnou slevu ve výši: 

a)1000,- Kč k tarifu Student neomezeně 10 GB Plus nebo 
Neomezeně XL; 

b)2000,- Kč k tarifu Student neomezeně XL, Data 
neomezeně, Neomezeně XL nebo Neomezeně 2XL; 

c) 3000,- Kč k tarifu Data neomezeně XL nebo Neomezeně 
3XL; 

d)4000,- Kč k tarifu Neomezeně 4XL nebo Neomezeně 
Business; 

e)5000,- Kč k tarifu Neomezeně 5XL. 
2.  Podmíněnou slevu dle předchozího článku pak bude 

možné využít na nákup některého z těchto HW zařízení 

a)Televize Philips 50PUS8007, jejíž základní cena, z níž se 
příslušná Podmíněná sleva bude odečítat činí 10.351,- 
Kč; 

b)Televize Philips 65PUS8007, jejíž základní cena, z níž se 
příslušná Podmíněná sleva bude odečítat činí 16.791,- 
Kč; 

c) Televize Philips 55OLED707, jejíž základní cena, z níž se 
příslušná Podmíněná sleva bude odečítat činí 20.011,- 
Kč; 

d)Notebook Acer Aspire 3 (A315-34) - černý, jehož základní 
cena, z níž se příslušná Podmíněná sleva bude odečítat 
činí 10.121,- Kč; 

e)Notebook Acer Aspire 3 (A315-34) - červený, jehož 
základní cena, z níž se příslušná Podmíněná sleva 

bude odečítat činí 10.121,- Kč; 
f) Notebook Acer Aspire 3 (A315-35) - stříbrný, jehož 

základní cena, z níž se příslušná Podmíněná sleva bude 
odečítat činí 11.961,- Kč; 

g)Notebook Acer Aspire 3 (A315-34-P3SQ) - černý, jehož 
základní cena, z níž se příslušná Podmíněná sleva bude 
odečítat činí 9.899,- Kč; 

h)Notebook Acer Aspire 3 (A315-34-P75U) - červený, jehož 
základní cena, z níž se příslušná Podmíněná sleva bude 
odečítat činí 9.899,- Kč; 

i) Notebook Acer Aspire 3 (A315-35-P324) - stříbrný, jehož 
základní cena, z níž se příslušná Podmíněná sleva bude 
odečítat činí 11.699,- Kč; 

j) Notebook Acer Swift 1 (SF114-34) - stříbrný, jehož 
základní cena, z níž se příslušná Podmíněná sleva bude 
odečítat činí 10.999,- Kč; 

k) Notebook Acer Swift 3 (SF314-43) - stříbrný, jehož 
základní cena, z níž se příslušná Podmíněná sleva bude 
odečítat činí 15.990,- Kč; 

l) Notebook Acer Swift 3 (SF314-43-R52K) - stříbrný, jehož 
základní cena, z níž se příslušná Podmíněná sleva bude 
odečítat činí 15.990,- Kč. 

3. Podmíněná sleva k danému HW zařízení je podmíněna 

dodržením sjednané (prodloužené) doby trvání Účastnické 

smlouvy (tj. 24 měsíců) (dále jen „sjednaná doba trvání 

Účastnické smlouvy“) ode dne účinnosti uzavření Účastnické 

smlouvy, resp. Dodatku k Účastnické smlouvě, k němuž 

Účastník Nabídku využil. 

4. Nabídku lze využít prostřednictvím všech prodejních kanálů 

Operátora, a to pouze v případě dostupnosti vybraných 

koncových zařízení. Nový Účastník (tj. Účastník, který nemá s 

http://www.t-mobile.cz/kestazeni
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Operátorem doposavad uzavřenou žádnou jinou Účastnickou 

smlouvou platnou déle než dvě zúčtovací období) může 

Nabídku využít jen k jedné Účastnické smlouvě.  

5. Operátor si vyhrazuje právo zrušit již zadanou objednávku v 

případě, že v době od jejího zadání do doby její expedice dojde 

k vyprodání objednaného HW zařízení. V takovém případě se 

Operátor Účastníka pokusí kontaktovat za účelem nabídnutí mu 

jiného HW zařízení. Pokud se Operátorovi nepodaří se s 

Účastníkem ani na několikátý pokus spojit, bude Operátor 

oprávněn objednávku zrušit. Současně se zrušením objednávky 

dojde i ke zrušení transakce s objednávkou související, vyjma 

transakce uzavření nové Účastnické smlouvy (vč. přenosu čísla 

od jiného poskytovatele telekomunikačních služeb 

k Operátorovi) provedené na některé z T-Mobile prodejen. 

6.  Nabídka není určena pro Účastníky, kteří využívají výhod 

plynoucích z Rámcové smlouvy či jiné zastřešující smlouvy 

(dále společně jako „Rámcová smlouva“), není-li Operátorem 

stanoveno pro určitou Rámcovou smlouvu jinak.  

7. Účastník může Nabídku využít současně s využitím možnosti 

úhrady kupní ceny formou splátek dle Pravidel pro prodej 

zařízení na splátky (Podmínky splátkování) vyjma Účastníků-

podnikatelů (tj. právnických osob či fyzických osob 

podnikajících), kteří si mohou uvedené HW zařízení zakoupit na 

splátky, ale bez možnosti čerpat jakékoli dotace. 

8. V případě, že nebude dodržena sjednaná doba trvání 

Účastnické smlouvy (z důvodu jejího předčasného ukončení ze 

strany Účastníka či ze strany Operátora z důvodů porušení 

smluvních podmínek Účastníkem), při jejímž uzavření či 

prodloužení byla využita tato Nabídka, nebo bude proti 

Účastníkovi zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 

Sb., či Účastník začne využívat výhod plynoucích z Rámcové 

smlouvy, která neumožňuje Nabídku využít, případně pokud 

dojde u předmětné Účastnické smlouvy ve sjednané době trvání 

Účastnické smlouvy ke změně Tarifu na některou z nižších 

variant Tarifu, je Účastník povinen poskytnutou Podmíněnou 

slevu Operátorovi vrátit jako bezdůvodné obohacení, a to 

v poměrné výši vypočtené jako 1/731 poskytnuté Podmíněné 

slevy krát počet kalendářních dní do uplynutí sjednané doby 

určité trvání Účastnické smlouvy, k níž byla Nabídka využita. 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.  

9. Byla-li Účastnická smlouva uzavírána či prodlužována s využitím 

Nabídky mimo prostory obvyklé k podnikání nebo za použití 

prostředků komunikace na dálku, a využije-li Účastník svého 

práva od takto uzavřené, resp. prodloužené Účastnické smlouvy , 

odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení 

Shrnutí smlouvy do schránky T-Box, je Účastník povinen vrátit 

Operátorovi HW zařízení získané na základě této Nabídky v 

souvislosti s uzavřením, res. prodloužením Účastnické smlouvy, 

od které Účastník odstupuje. 

10. V případě, že vznikne, byť jen podezření na zneužití Nabídky, 

bude takové chování Účastníka považováno za zneužití služeb 

podle příslušných ustanovení VPST. 

11. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto 

Podmínky v celém rozsahu či Nabídku zcela zrušit. Takové 

změny budou Účastníkovi oznámeny zákonem stanoveným 

způsobem. 

12. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2023. 

Aktualizováno dne 2.5.2023.

 


