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1. Tyto obchodní podmínky Vánoční akce 2017 – Videotéka na 2 měsíce zdarma (dále 
jen „Podmínky“) stanoví pravidla, za nichž společnost T ‑Mobile Czech Republic a.s. 
(dále jen „Operátor“) poskytuje svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) 
doplňkovou službu Videotéka na 2 měsíce zdarma (dále také „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. Takto uveřejněné Podmínky nejsou 
samostatně bez splnění dalších podmínek návrhem na 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 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 společně jen „VPST“), Obchodních podmínek služby T ‑Mobile TV, 
Obchodních podmínek služby Mobilní televize od T ‑Mobile 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. Nabídka je určena Účastníkům s uzavřenou Účastnickou smlouvou o poskytování 
služby T ‑Mobile TV nebo s aktivovanou službou Mobilní televize, kteří v období od 
1. 11. 2017 do 31. 12. 2017 budou mít aktivní tarif T ‑Mobile TV Mini, T ‑Mobile TV 
Základ, T ‑Mobile TV Standard, T ‑Mobile TV Premium nebo tarif Mobilní televize 
Start či Mobilní televize Komplet. Nabídka spočívá v poskytnutí doplňkové služby 
Videotéka se 100% slevou z měsíčního paušálu za tuto doplňkovou službu, 
a to tak, že v případě Účastnických smluv ke službě T ‑Mobile TV uzavřených do 
31. 10. 2017 a služby Mobilní televize aktivované do 31. 10. 2017 bude 100% 
sleva z měsíčního paušálu doplňkové služby Videotéka uplatněna v období od 
1. 11. 2017 do 31. 12. 2017 a v případě Účastnických smluv ke službě T ‑Mobile 
TV uzavřených od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017 a služby Mobilní televize aktivované 
od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017 bude 100% sleva z měsíčního paušálu doplňkové 
služby Videotéka uplatněna po dobu 2 měsíců od data aktivace služby T ‑Mobile 
TV nebo od aktivace služby Mobilní televize.

5. Nabídku Operátor aktivuje všem Účastníkům splňujícím podmínky dle těchto 
Podmínek automaticky. O aktivaci a deaktivaci Nabídky Operátor informuje 
Účastníka SMS zprávou.

6. Nabídka je určena jen pro Účastníky v postavení spotřebitele. Nabídka není určena 
pro Účastníky využívající výhod plynoucích ze Smlouvy významného zákazníka, 
z Rámcové smlouvy či výhod plynoucích z Programu Podnikatel.

7. Operátor má právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto Podmínky v celém rozsahu. 
Takové změny budou Účastníkům oznámeny v zákonem předepsané formě.

8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2017.

(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
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