Obchodní podmínky akce „Palivo zdarma a sleva
na tarif“
(dále jen „Podmínky“)

T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681,
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
1.

Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) při uzavření Účastnické
smlouvy na dobu určitou 24 měsíců na službu Chytré auto v tarifu
Chytré auto WiFi Standard a Chytré auto WiFi Premium (dále jen
„Účastnická smlouva“) 50% slevu na měsíční paušál tarifu Chytré
auto Wifi Standard a Chytré auto WiFi Premium pro Účastníka,
který požadovanou Účastnickou smlouvu uzavřel (dále jen „Nový
Účastník“) a poukaz na pohonné hmoty v hodnotě 500 Kč pro
stávajícího Účastníka, který Nového Účastníka doporučil (dále jen
„Stávající Účastník“; definice akce dle těchto Podmínek dále
společně nazývány jako „Nabídka“).

2.

Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora,
případně jsou k dispozici v tištěné podobě na prodejnách
Operátora.

3.

V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně použijí
ustanovení Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek zpracování osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků,
Obchodních podmínek Chytrého auta a dalších podmínek
Účastníkem využívaných služeb a nabídek Operátora, platného
Ceníku služeb a ustanovení platného právního řádu České
republiky.
Tato Nabídka je určena pro Stávajícího Účastníka s aktivní
Účastnickou smlouvou na Chytré auto, který obdrží e-mailem
na svou e-mailovou adresu (kterou Operátor eviduje u jeho
Účastnické smlouvy) jedinečný kód (dále též jen „kód“). Tento
kód může Stávající Účastník předat jedné fyzické osobě nebo
fyzické osobě - podnikateli, která ho jednorázově využije při
uzavření Účastnické smlouvy za podmínek uvedených v těchto
Podmínkách.

4.

5.

Pokud dojde v období od 22.10.2019 do 11.11.2019 výhradně
prostřednictvím
e-shopu
Operátora
na
http://www.tmobile.cz/chytre-auto k uzavření Účastnické smlouvy po zadání
kódu Novým Účastníkem, získá Stávající Účastník poukaz
v hodnotě 500 Kč na pořízení pohonných hmot u čerpacích stanic
akceptujících platbu palivovými kartami CCS a Nový Účastník 50%
slevu na první dva celé měsíční paušály tarifu Chytré auto WiFi
Standard a Chytré auto WiFi Premium (dále jen „50% sleva na
paušál“).

6.

Poukaz na pohonné hmoty zašle Operátor Stávajícímu Účastníkovi
poštou na jeho fakturační adresu, a to do 30 dní od uzavření
Účastnické smlouvy Novým Účastníkem po využití kódu způsobem
uvedeným v těchto Podmínkách. Poukaz je platný po dobu 3 let od
data vydání. Datum platnosti je uvedeno na samotném poukazu.
Poukaz lze uplatnit jen jednou. Za případné zneužití třetí osobou po
doručení na adresu Účastníka nenese Operátor odpovědnost.

7.

Novému Účastníkovi bude zároveň aktivována 50% sleva na
paušál, a to nejpozději do 10 kalendářních dní od uzavření jeho
Účastnické smlouvy po využití kódu způsobem uvedeným v těchto
Podmínkách. Získaná 50% sleva na paušál z této Nabídky není
kombinovatelná s ostatními slevami Operátora, zejména
s Magentou 1; vstupem do Magenty 1 Nový Účastník ztrácí nárok

na 50% slevu na paušál a získá automaticky slevu z Magenty 1.
Pro zachování této 50% slevy na paušál je tedy ze strany Nového
Účastníka třeba předmětnou službu na Chytré auto do příp.
Magenty 1 začlenit až po skončení této Nabídky.
8.
9.

Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit
Podmínky v celém rozsahu.
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 22.10.2019.

