
   

 

1. Podmínkami HW budget ze SVZ jsou upraveny podmínky, za nichž 
je možné poskytnout Zákazníkovi, který má s T-Mobile Czech 
Republic a.s. (dále jen „Operátor“) uzavřenou Smlouvu 
významného zákazníka (dále jen „SVZ“), výhodu v podobě 

poskytnutí slevy z ceny přístrojů, které Operátor nabízí a dále 
podmínky, za kterých je možné tuto slevu uplatnit.  

2. Zákazníkovi bude poskytnut HW budget ze SVZ v podobě předem 
určeného objemu prostředků v českých korunách dle dohody  

Operátora a Zákazníka v SVZ (dále jen „prostředky“). HW budget 
ze SVZ nebude poskytnut fyzicky v penězích, ale bude deponován 
na Zákazníkově zákaznickém účtu u Operátora, ze kterého jej 
Zákazník bude moci dle těchto Podmínek HW budget ze SVZ 
čerpat. 

3. HW budget ze SVZ bude moci Zákazník uplatnit jako slevu při 
koupi mobilního telefonu, licencí, příslušenství a jiných zařízení, u 
kterých to Operátor stanoví (dále jen „zařízení“).  

4. Konečná cena za zařízení se bude rovnat rozdílu základní ceny 
zařízení z nabídky Operátora a uplatněnému objemu prostředků 

v Kč, přičemž konečná cena zařízení musí činit minimálně 1 Kč + 
DPH. Hodnota takto poskytnuté slevy je vždy z HW budgetu 
odpočítávána částkou bez DPH.  

5. HW budget ze SVZ nelze použít k jinému účelu než účelu 
uvedenému v bodě 3. Zákazník nemá právo na proplacení HW 
budgetu v penězích a nemá právo požadovat ani jiné protiplnění.  

6. Zákazníkovi, který má s Operátorem uzavřenou SVZ, může být 
přidělen pouze jeden HW budget ze SVZ. HW budget ze SVZ bude 
přidělen Zákazníkovi vždy, když uzavře SVZ, v rámci které bude 

tato výhoda sjednána, a v jejím režimu bude aktivní alespoň jedna 
SIM karta ve smyslu Podmínek SVZ, případně bude SVZ s touto 
výhodou prodloužena a v jejím režimu bude aktivní alespoň jedna 
SIM karta ve smyslu Podmínek SVZ. 

7. HW budget lze získat pouze při sjednání doby určité trvání SVZ 
a během této doby je Zákazník povinen jej i vyčerpat,  

pokud není v SVZ stanoveno jinak. Po uplynutí této doby určité 
nárok na zbývající neuplatněný HW budget ze SVZ propadá a není 
možné jej proplatit v penězích. 

8. V případě, že bude SVZ, ke které byl HW budget ze SVZ přidělen, 
ukončena, nevyčerpaný HW budget ze SVZ propadá a není možné 

jej proplatit v penězích V případě ukončení SVZ před uplynutím 
sjednané doby určité z důvodu stojícího výhradně na straně 
Zákazníka (např. neplacení), uhradí Zákazník Operátorovi 
smluvní pokutu ve výši vyčerpaného HW budgetu ze SVZ. 

Nevyčerpaná část HW budgetu v případě předčasného 
ukončení SVZ propadá. 

 

9. Při automatickém prodloužení SVZ na dobu určitou bude HW 

budget ze SVZ přidělen v objemu, který bude odpovídat aktuálně 
platné SVZ. 

10. Operátor je oprávněn Podmínky HW budget ze SVZ kdykoli měnit a 
doplňovat. Operátor a Zákazník se dohodli, že Zákazník bude o 
všech změnách Podmínek HW budget ze SVZ informován na 

internetových stránkách www.t-mobile.cz. Změny Podmínek HW 
budget ze SVZ budou účinné od data uvedeného na výše 
uvedených internetových stránkách. 

11. Tyto Podmínky HW budget ze SVZ nabývají účinnosti dne  

1. 2. 2015. V otázkách neupravených těmito Podmínkami HW 
budget ze SVZ se práva a povinnosti řídí SVZ, podmínkami SVZ a 
Všeobecnými podmínkami T-Mobile Czech Republic a.s. 

Podmínky poskytování výhody HW budget ze 
Smlouvy významného zákazníka 
 

(dále jen „Podmínky HW budget ze SVZ“) 
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