
 

1. Tyto Podmínky získání tarifu Grand Plus se slevou ve výši 25% na 
měsíční paušál (dále jen „Podmínky“) závazně upravují pravidla, za 
kterých mohou zákazníci (dále jen „Účastníci“) tuto nabídku od 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) získat.  

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ 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. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí 
ustanovení aktuálních Podmínek tarifu Grand Plus, Všeobecných 
podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., dále aktuální 
Ceník služeb TMCZ a ustanovení platného právního řádu České 
republiky.  

4. Pokud Účastník v období od 1. 4. 2012 do 30. 4. 2012 uzavře či 
prodlouží Účastnickou smlouvu na dobu 24 měsíců nebo 36 měsíců 
s paušálním tarifním programem Grand Plus nebo na tento tarif 
přejde za výše uvedených podmínek z předplacené služby Twist, 
získá automaticky k této Účastnické smlouvě po celou dobu jejího 
trvání slevu na měsíční paušál ve výši 25% a zdarma Internet 
v mobilu Premium a 300 volných SMS do všech mobilních sítí v ČR.  

5. Účastnickou smlouvu lze uzavřít na prodejně TMCZ, prostřednictvím 
Zákaznického centra T-Mobile, v rámci aplikace Můj T-Mobile či 
prostřednictvím dalších aktuálně nabízených aktivačních kanálů 
uvedených na www.t-mobile.cz.  

6. Internet v mobilu Premium se nastaví automaticky v případě, že 
Účastník nemá aktivní jiný internet v mobilu se závazkem na dobu 
určitou. V takovém případě si Účastník Internet v mobilu Premium 
může zdarma nastavit po uplynutí doby určité sjednaného 
původního závazku. Internet v mobilu je sjednán na dobu neurčitou, 
výhoda spočívající v měsíčním paušálu zdarma je sjednána po 
dobu trvání Účastnické smlouvy. 

7. V případě převodu Účastnické smlouvy na nového Účastníka 
přechází tato nabídka okamžikem nabytí účinnosti převodu na 
nového Účastníka. 

8. Při změně tarifu se nabídka k datu účinnosti změny deaktivuje a za 
využívání Internetu v mobilu Premium bude Účastníkovi účtována 
standardní cena uvedená v platném Ceníku služeb. O této 
skutečnosti je Účastník informován prostřednictvím SMS. Pokud 
v době trvání nabídky změní Účastník Internet v mobilu Premium na 
jakékoliv jiné zvýhodnění Internetu v mobilu, pak je toto zvýhodnění 
účtováno v plné výši dle planého Ceníku služeb. V případě změny 
zpět na Internet v mobilu Premium Účastník nabídku měsíčního 
paušálu zdarma opětně získá. 

9. Hodnota měsíčního paušálu zdarma za Internet v mobilu je 
zohledněna v ceně měsíčního paušálu tarifního programu Grand 
Plus bez jeho navýšení.  

10. V případě řádného neplacení vyúčtování služeb je TMCZ oprávněn 
tuto nabídku Účastníkovi bez možnosti znovuobnovení zrušit.  

11. Účastník má možnost zkombinovat tuto nabídku do balíčku 2v1 
nebo 3v1 a rovněž má možnost získat Vánoční nabídku All inclusive 
víkendů zdarma i Chytrý telefon za zvýhodněnou cenu za splnění 
podmínek uvedených v těchto nabídkách. 

12. S nabídkami TMCZ na další slevy na datové tarify, získání 
notebooku za zvýhodněnou cenu, získání volných jednotek atp. 
není tato nabídka kombinovatelná, nestanoví-li zvláštní podmínky 
výslovně jinak. 

13. Doba přerušení poskytování služeb neprodlužuje sjednanou dobu 
trvání nabídky. 

14. TMCZ si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání Podmínek 
aktualizovat a měnit tyto Podmínky a rozsah nabídky zde uvedené 
či tuto nabídku bez náhrady zrušit. Takové změny budou účinné ode 
dne jejich zveřejnění na internetových stránkách T-Mobile, nebude-li 
stanoven termín pozdější, s čímž Účastník okamžikem uzavření 
Účastnické smlouvy, resp. využití této nabídky dává svůj výslovný 
souhlas. 

15. Nabídka není určena pro zákazníky s uzavřenou Rámcovou 
smlouvou. 

16. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2012. 
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