Obchodní podmínky získání tarifu Můj tarif M a 1 GB a
Můj svobodný tarif M a 1 GB za zvýhodněnou cenu
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
(dále jen „Podmínky“)
1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost T-Mobile 12. V případě, že vznikne podezření na zneužití této Nabídky, bude takové
Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým individuálně
chování Účastníka považováno za zneužití služeb podle příslušných
osloveným zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) tarif Můj tarif M a 1 GB a Můj
ustanovení VPST.
svobodný tarif M a 1 GB za zvýhodněnou cenu (dále jen „Nabídka“).
13. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto Podmínky v
2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora
celém rozsahu. O těchto změnách bude Účastník informován zákonem
www.t-mobile.cz. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány
předepsaným způsobem.
dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, atd.; takto uveřejněné 14. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti vyvěšením na webových
Podmínky nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek návrhem na
stránkách Operátora.
uzavření smlouvy. V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněným
na internetu a zněním Podmínek uveřejněným jiným způsobem je vždy
rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených webových stránkách.
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 pro tarify Můj tarif a
Můj svobodný tarif, Obchodních podmínek Datové varianty 1 GB pro Můj tarif
a Můj Svobodný tarif, dále aktuální Ceník služeb a ustanovení platného
právního řádu České republiky.
4. Nabídka je určena pro Účastníky v postavení spotřebitele, kteří nemají
s Operátorem uzavřenu žádnou Účastnickou smlouvu s měsíčním
paušálním programem, jsou Operátorem osloveni s Nabídkou a v období do
30. 8. 2021 prostřednictvím webových stránek Operátora uzavřou novou
Účastnickou smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou (včetně v rámci
přenesení čísla od jiného poskytovatele a/nebo migrace z předplacené
služby Twist), a to s tarifem Můj tarif M a 1 GB (na dobu určitou) nebo Můj
svobodný tarif M a 1 GB (na dobu neurčitou).
5. Nabídka spočívá v poskytnutí slevy 171,- Kč z měsíčního paušálu 475,- Kč vč.
DPH tarifu Můj tarif M a 1 GB nebo Můj svobodný tarif M a 1 GB, a to po dobu
sjednané doby trvání Účastnické smlouvy s touto Nabídkou (tarif Můj Tarif)
nebo na dobu 60 měsíců u smlouvy na dobu neurčitou (tarif Můj svobodný
tarif). Cena měsíčního paušálu uvedených tarifů tak bude po slevě činit 304,Kč vč. DPH.
6. Pokud si Účastník kdykoliv v průběhu trvání Účastnické smlouvy uzavřené
s touto Nabídkou změní původně sjednaný tarif na jiný, je Operátor oprávněn
k datu účinnosti změny tarifu slevu na tarif z této nabídky deaktivovat.
Nabídka se nevztahuje ani na období případného prodloužení trvání
Účastnické smlouvy uzavřené s Nabídkou na dobu určitou.
7. Nabídku může Účastník využít na své RČ pouze k jedné Účastnické smlouvě.
8. Nabídka zaniká také převodem Účastnické smlouvy na jiného Účastníka.
9. V případě opakovaného prodlení s úhradou Vyúčtování služeb je Operátor
rovněž oprávněn slevu na základě Nabídky deaktivovat a příslušný tarif bez
dalšího zpoplatnit dle platného Ceníku služeb. Přerušení poskytování služeb
neprodlužuje dobu čerpání slevy z této nabídky.
10. Není-li stanoveno jinak, není tato Nabídka slučitelná s jinými nabízenými
výhodami Operátora.
11. V případě, že Účastník splnil všechny výše uvedené podmínky a nebyl
Operátorem osloven s Nabídkou, má tento Účastník možnost kontaktovat
zákaznické centrum Operátora na čísle 4603, kde mu Operátor Nabídku
poskytne, příp. bude Účastník kompenzován jiným zvýhodněním.

Page 1 /1

