Pravidla pro prodej zařízení na splátky (Podmínky
splátkování)
(dále jen „Podmínky“) T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681 zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
1. Tyto Podmínky stanoví pravidla, za nichž společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 3787 (dále jen „Operátor“) nabízí Účastníkům využívajícím
služeb Operátora pod obchodní značkou T-Mobile možnost uhradit kupní
cenu vybraného zařízení (dále též jen „HW“) formou splátek dle
sjednaného splátkového kalendáře (dále jen „SK“), a to bez navýšení.
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.
Takto uveřejněné Podmínky nejsou samostatně bez splnění dalších
podmínek návrhem na uzavření smlouvy. 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. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí
ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile
Czech Republic a.s., Podmínek zpracování osobních, identifikačních,
provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále jen „VPST“) a dalších
podmínek Účastníkem využívaných služeb a nabídek Operátora
uveřejněných na stránce www.t-mobile.cz, dále platný Ceník služeb a
ustanovení platného právního řádu České republiky.
4. HW s výhodou úhrady kupní ceny dle SK může získat stávající či nový
Účastník Operátora (s výjimkou zákazníků, kteří či využívají výhod
plynoucích ze Smlouvy významného zákazníka či z Rámcové smlouvy), a
to a. při uzavření nové Účastnické smlouvy na jakýkoliv mobilní hlasový či
datový tarif na dobu určitou poskytovaný pod obchodní značkou T-Mobile
(tj. při nové aktivaci, prodloužení Účastnické smlouvy, portaci či přechodu
z předplacené karty) nebo
b. při uzavření Dodatku k Účastnické smlouvě, kterým si Účastník objedná
službu Samostatný Sdílený internet.
5. Operátor si vyhrazuje právo odmítnout sjednání SK u Účastníků, u
nichž shledá riziko neschopnosti plně dostát závazkům plynoucím z
SK. Operátor si rovněž vyhrazuje právo z důvodů výše uvedených
omezit nákup HW s výhodou úhrady kupní ceny dle SK co do
množství či hodnoty, případně požadovat zajištění. Podmínkou
získání SK je zejména bezproblémová platební morálka Účastníka u
Operátora.
6. Typy HW, které lze zakoupit s výhodou úhrady kupní ceny dle SK dle
těchto Podmínek, jsou uvedeny na internetových stránkách www.tmobile.cz, přičemž platí, že při uzavření Dodatku k Účastnické smlouvě,
kterým si Účastník objedná službu Samostatný Sdílený internet, se
možnost koupě HW s výhodou úhrady kupní ceny dle SK vztahuje pouze
na označené tablety, notebooky či modemy.
.

7. O uzavření kupní smlouvy na HW s výhodou uhradit cenu HW formou
splátek dle SK lze požádat ve Značkové či partnerské prodejně Operátora,
anebo v eShopu Operátora. Uzavřením kupní smlouvy a sjednáním SK
spolu s předáním dokladů o koupi HW (doklad o zaplacení akontace, SK,
záruční list) přechází na Účastníka (kupujícího) vlastnické právo, jakož i
další práva a povinnosti s uzavřením kupní smlouvy a SK spojená.
8. Při sjednání SK složí Účastník akontaci jako první splátku za HW.
Operátor si vyhrazuje právo určit výši akontace v závislosti na kupní
ceně HW a sjednané výši splátek a rovněž v závislosti na informacích
o platební morálce Účastníka a jeho smluvní historii u Operátora.
Další splátka je splatná až s druhým zaslaným Vyúčtováním služeb.
9. Počet splátek při sjednání SK dle odst. 4 písm. a) těchto Podmínek
odpovídá délce trvání Účastnické smlouvy, při sjednání SK dle odst. 4
písm. b) těchto Podmínek pak počet splátek počtu měsíců zbývajících do
konce sjednané doby trvání Účastnické smlouvy, ke které Účastník
uzavřel Dodatek.
10. Sjednanou výši a počet jednotlivých splátek již není možné po
sjednání SK měnit, lze pouze předčasně doplatit jednorázově všechny
zbývající splátky, a to kdykoliv po uplynutí 30 dnů od sjednání SK.
11. Neuhrazením příslušné splátky ve splatnosti, či zahájením
insolvenčního řízení s Účastníkem dle zák. č. 182/2006 Sb.,
ukončením Účastnické smlouvy před uplynutím doby trvání, na
kterou byla uzavřena, výpovědí ze strany Účastníka, nebo při
započetí využívání výhod plynoucích ze Smlouvy významného
zákazníka či z Rámcové smlouvy, se stávají splatnými všechny
dosud neuhrazené splátky. V případě získání SK dle čl. 4 písm. b)
těchto Podmínek se stávají splatnými všechny dosud neuhrazené
splátky rovněž z důvodu ukončení poskytování služby Samostatný
Sdílený internet (z jakéhokoliv důvodu ze strany Operátora i
Účastníka dle Obchodních podmínek služby Sdílený internet či dle
VPST).
12. V případě přerušení poskytování Služeb na základě žádosti
Účastníka bude Operátor Účastníkovi nadále vystavovat vyúčtování
na jednotlivé splátky HW.
13. Převod vlastnického práva zákazníka k zakoupenému HW na jinou
osobu, poskytnutí HW do užívání jiné osobě, výměna HW (např. z důvodu
reklamace), realizace odstoupení od kupní smlouvy s vrácením kupní ceny
(s výjimkou odstoupení od kupní smlouvy v prvních 14 dnech od jejího
uzavření), či jiná forma zcizení HW, nemá jakýkoli vliv na platnost SK a
povinnosti z něj vyplývající.
14. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2014

