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Obchodní podmínky slevy k tarifům T-Mobile TV a T Mobile SAT TV od 1. 11. 2022 
 

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“) slevu z ceníkové ceny měsíčního paušálu některého z tarifů T-Mobile TV XS, S, M, L a XL či tarifů T-Mobile SAT TV XS, S, M a L 

(dále jako „Tarif“) na určitou dobu a slevu 100% z ceníkové ceny balíčku HBO základ aktivovaného k některému z Televizních Tarifů M či L (dále 

jako „Balíček“), při uzavření nové Účastnické smlouvy s některým z Tarifů (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, provozních a lokalizačních údaj ů 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 inzercí, plakáty at d. 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. 11. 2022 do 31. 12. 2022 uzavře 

s Operátorem novou Účastnickou smlouvou s některým z Tarifů, 

má možnost využít slevy na měsíční paušál takového Tarifu dle 

přiložené tabulky: 

 

2. Sleva je vždy platná po dobu 180 dní od aktivace služby, tj. na 

období prvních 6 zúčtovacích období, a po uplynutí uvedené 

doby bude měsíční paušál účtován dle základní ceny 

sjednaného Tarifu, resp. dle Standardní ceny uvedené v tabulce. 

3. V případě uzavření Účastnické smlouvy s Tarifem M nebo L, 

získá Účastník navíc nabídku spočívající v získání slevy ve výši 

100 % na Balíček, která bude platná po dobu 90 dní od aktivace 

služby. Po uplynutí této doby, tj. po 3 zúčtovacích obdobích, se 

balíček HBO základ deaktivuje. Balíček si může Účastník kdykoli 

i před tím deaktivovat prostřednictvím Aplikace/Samoobsluhy či 

kontaktováním Zákaznického centra. Balíček získaný v rámci 

Nabídky nelze následně převádět na jiného Účastníka. K Tarifu T-

Mobile TV L je Balíček aktivován automaticky zdarma na celou 

dobu trvání Účastnické smlouvy dle příslušných podmínek tohoto 

Tarifu. 

4. 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.  

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

bude takové chování Účastníka považováno za zneužití služeb 

podle příslušných ustanovení VPST. 

6. 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. 

7. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2022.

 

http://www.t-mobile.cz/kestazeni

