
 

Obchodní podmínky zvýhodněné nabídky 
určené pro živnostníky a malé a střední 
podniky  v souvislosti s koronavirem 

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

(dále jen „Podmínky“) 

1. Tyto Obchodní podmínky zvýhodněné nabídky určené pro živnostníky 
a malé a střední podniky v souvislosti s koronavirem (dále jen 
„Podmínky“) stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech 
Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje svým zákazníkům (dále 
jen „Účastníkům“) za finančně zvýhodněných a časově omezených 
podmínek nabídku služeb/výhody definované níže (dále jen 
„Nabídka“). 

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách Operátora na 
adrese www.t-mobile.cz. 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. Nabídku připravil Operátor v souvislosti s mimořádnou situací 
Nouzového stavu v České republice a situace, která s tímto stavem 
souvisí a bezprostředně na něj naváže. Nabídka úzce souvisí s 
digitalizací a možností snadno, rychle a dostupně řešit pracovní i 
mimopracovní záležitosti vzdáleným přístupem.  

4. Nabídka spočívá v možnosti získat tyto výhody: 

▪ Neomezené volání v síti T-Mobile zdarma po dobu 90 dní 

▪ Příspěvek na splátky v rámci Magenta 1 Business 
▪ Pevné internetové připojení na 6 měsíců za 299,-Kč 
▪ Migrace do cloudového prostředí Microsoft 365 
▪ Licence M365 Business Standard 

5. Nabídka je určena pro všechny Účastníky s uzavřenou Účastnickou 
smlouvou na své IČ a dále pro všechny malé a střední podniky s 
uzavřenou Rámcovou smlouvou, v rámci které má Účastník uzavřeny 
Účastnické smlouvy. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří výhody 
Neomezené volání v síti T-Mobile na 90 dnů, Příspěvek na splátky v 
rámci Magenta 1 Business a Pevné internetové připojení na 6 měsíců, 
které jsou určeny pouze pro Účastníky s uzavřenou Účastnickou 
smlouvou na IČ, čili bez zároveň uzavřené Rámcové smlouvy. 

6. Nabídku lze využít aktivací kterékoliv části Nabídky (dále jen 
„Výhoda“) uvedené v čl. 4 těchto Podmínek či všech částí této 
Nabídky na všech prodejních kanálech Operátora, nestanoví-li tyto 
Podmínky pro jednotlivé Výhody jinak. Vzhledem k aktuální situaci v 
ČR Operátor doporučuje aktivaci Nabídky či jednotlivých Výhod v 
rámci Nabídky zejména na webových stránkách Operátora v sekci 
Můj T-Mobile, na landing page Operátora nebo zavoláním na 
Zákaznické centrum.  Každý Účastník/uživatel využívající Výhod 
Rámcové smlouvy (dále jen „Uživatel“) bere na vědomí, že nemusí být 
z titulu svého užívání oprávněným disponentem Účastnické 
smlouvy/užívané SIM karty a proto veškeré nastavení SIM karty (ať 
počáteční či následné upravené) je v dispozici příslušného 
administrátora každé Rámcové smlouvy a jednotlivých Účastnických 
smluv.  

7. Jednotlivé výhody nabídky: 

a) Neomezené volání v síti T-Mobile zdarma po dobu 90 dní 

        Tuto Výhodu lze aktivovat od 15. října do 31. prosince 2020. Po 
aktivaci platí tato Výhoda 90 dnů, poté bude automaticky ukončena, 
nedojde-li s ohledem na stávající situaci k jakékoliv aktualizaci Nabídky 

ze strany Operátora či ukončení ze strany Účastníka. Výhoda z povahy 
věci nejde využít k neomezeným hlasovým tarifům. Výhoda je určena 
zejména pro běžné aktivní využívání hlasových služeb Operátora 
samotným Účastníkem či Uživatelem.  

b) Příspěvek na splátky v rámci Magenta 1 Business 

       Účastník má možnost získat mobilní zařízení již od 1 Kč s možností 
následné úhrady kupní ceny formou měsíčních splátek. Vstupem do 
Magenty 1 Business získá Účastník každý měsíc navíc od Operátora 
příspěvek na tyto splátky ve výši 10 % ze svého vyúčtování služeb. 
Nestanoví-li tyto Podmínky jinak, použijí se pro tuto Výhodu 
ustanovení Obchodních podmínek Magenty 1 Business a příslušná 
ustanovení ze seznamu Výhod Magenty 1 Business, zejména 
ustanovení upravující příspěvek na splátky.  

c) Pevné internetové připojení na 6 měsíců za 299,-Kč 

        Tuto Výhodu lze získat novou aktivací nebo navýšením stávajícího 
tarifu na vyšší v období od 15.10.2020 do 31.12.2020 u služeb Pevný 
internet xDSL, Pevný internet vzduchem, Pevný internet do zásuvky, 
Optický internet a Optický internet + 

d) Migrace do cloudového prostředí Microsoft 365 

        V rámci této Výhody poskytuje Operátor Účastníkovi migrační balíček 
IT služeb za zvýhodněnou jednorázovou cenu 4.999,-Kč. Jedná se o 
migraci dat ze stávajícího e-mailového řešení účastníka do prostředí 
Microsoft 365 (dále jen M365). Tuto Výhodu je možné využít do 
31.12.2020 

        Podmínky pro migraci: 

▪ Stávající on-line poskytovatel: např. Forpsi, Wedos, Active 
24, Gmail, Seznam...  

▪ Typ migrace: IMAP \y 

▪ Počet: maximálně 10 e-mailových schránek/uživatelů  
▪ Zakoupení licencí Microsoft 365: od T-Mobile Czech 

Republic a.s. 
▪ Poskytnutí přístupů účastníka do e-mailů a k 

DNS záznamům domény  
         Co migrace zahrnuje: 

▪ Analýza stávajícího účastníkova e-mailového prostředí 
▪ Vytvoření uživatelů 
▪ Nastavení domény 
▪ Přenos pošty pomocí protokolu IMPA od stávajícího on-line 

poskytovatele do prostředí M365 
▪ Nastavení DNS záznamů 
▪ Nastavení sdílených schránek 
▪ Nastavení aliasů 
▪ Nastavení přesměrování 
▪ Otestování nového prostředí 
▪ Poskytnutí základního návodu pro správu M365 

          Co migrace nezahrnuje: 

▪ Migraci z on-premise poštovního serveru např. Exchange, 
Kerio, Linux server apod. 

▪ Migraci PST souborů 
▪ Vytváření skupin M365 
▪ Nastavení pravidel v Exchange centru 
▪ Nastavení Sharepointu/Teams nebo dalších aplikacích 
▪ Nastavení hardwaru (tiskáren, bezpečnosti zařízení apod.) 
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e) Licence M365 Business Standard 

         

      V rámci uvedené Výhody nabízí Operátor první měsíční paušál licence 
Microsoft 365 Business Standard zdarma. Jedná se o novou aktivaci 
licence Microsoft 365 Business Standard v období od 15.10.2020 do 
31.12.2020. Standardní výše měsíčního paušálu za jednu licenci je 279,-
Kč. Na paušál zdarma má nárok každý nový Účastník služby Microsoft 
365, tzn. v době aktivace nesmí mít u Operátora aktivní žádnou licenci 
Microsoft 365.  

8. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto 
Podmínky v části týkající se popisu a rozsahu Nabídky a jednotlivých 
Výhod, platnosti Nabídky, možností aktivace a okruhu Účastníků, pro 
které je Nabídka určena, či nabízené kvality. Takové změny budou 
Účastníkům oznámeny s ohledem na situaci v ČR zejména v aplikaci 
Můj T-Mobile, na webových stránkách Operátora, prostřednictví sms, 
informačním textem do schránky T-Box či jinými dostupnými 
prostředky.  

9. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí 
ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s., Ceníku služeb a platného právního řádu České 
republiky. Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic 
a.s. a Ceník služeb jsou zveřejněny na stránce www.t-mobile.cz.  

10. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15.10.2020. 

 


