
Obchodní podmínky pro získání Premium verze 
aplikace Eset na rok zdarma   
 
(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 závazně upravují pravidla, za nichž je pro 
zákazníky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen 
„zákazník“ a „Operátor“) připravena za podmínek níže 
definovaných nabídka využívat Premium verzi aplikaci Eset na rok 
zdarma (dále též jen „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 uveřejněném na internetu a zněním 
Podmínek uveřejněném jiným způsobem je vždy rozhodující znění 
uveřejněné na shora uvedených internetových stránkách. 

3. Každý zákazník Operátora využívající mobilních služeb značky  
T-Mobile s mobilním telefonem nebo tabletem s operačním 
systémem Android má možnost využít prémiovou verzi antivirové 
aplikace od společnosti Eset na rok zdarma (dále jen „aplikace“). 
Nabídku může využít každý zákazník, který aplikaci stáhne 
z Google play v období od 2.2.2015  do 30. 4. 2015 

4. Zákazník bere na vědomí, že tyto Podmínky pouze upravují 
možnost zákazníků Operátora využít aplikaci ve verzi Premium 
zdarma po dobu 1 roku, veškerou technickou a administrativní 
podporu týkající se funkčnosti aplikace řeší společnost Eset.   
Podmínky využívání aplikace najde každý zákazník přímo v Google 
Play, odkud si aplikaci stáhne. Nový uživatel aplikace po své 
registraci v aplikaci zvolí políčko pro využití nabídky Vyzkoušet 
zkušební licenci.  Stávající uživatel aplikace dostane možnost 
využít aplikaci na rok zdarma po doručení aktivačního klíče, který 
mu bude doručen prostřednictvím SMS; po doručení tohoto klíče 
zvolí při nastavení aplikace políčko Zkušební verze zdarma.  

5. Každý zákazník bude prostřednictvím aplikace na své kontaktní 
údaje uvedené v aplikaci informován předem o ukončení nabídky. 
Pokud zákazník nebude chtít nadále využívat placenou prémiovou 
verzi aplikace, bude automaticky po uplynutí 1 roku používání 
aplikace v prémiové verzi zdarma převeden na standardní verzi 
aplikace zdarma.  

6. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání této nabídky, ale i 
v průběhu doby, kdy bude nabídka Účastníkem využívána, 
aktualizovat a měnit Podmínky a rozsah této nabídky v celém 
rozsahu či tuto nabídku zcela zrušit.  

7. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 2. 2. 2015 
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