
Obchodní podmínky speciální nabídky  
tarifů S námi 390 a 590 

 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681, 
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 

 

 

1. Tyto Obchodní podmínky získání slevy z částky měsíčního paušálu 
u tarifů S námi (dále jen „podmínky“) závazně upravují pravidla, za 
kterých T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) svým 
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) tuto slevu poskytne. 

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 
použije ustanovení Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. pro spotřebitele, příp. podnikatele dle 
postavení Účastníka, Podmínek zpracování osobních, 
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále 
jen „VPST“), Obchodních podmínek tarifů S námi a dalších 
podmínek Účastníkem využívaných služeb a nabídek TMCZ, 
platného Ceníku služeb a ustanovení platného právního řádu 
České Republiky. 

4. Speciální nabídku tarifů S námi lze získat v době od 13. 4. 2013 do 
21. 4. 2013 uzavřením nové Účastnické smlouvy, přenesením 
telefonního čísla, prodloužením stávající Účastnické smlouvy 
zároveň se změnou tarifu, za podmínek uvedených v těchto 
podmínkách i změnou stávajícího tarifu nebo přechodem z 
předplacené služby Twist. Účastnickou smlouvu lze uzavřít/tarif S 
námi 390 anebo S námi 590 lze sjednat výhradně na dobu určitou 
dle nabídky TMCZ. Při aktivaci speciální nabídky na tarify S námi 
390 anebo S námi 590 nelze uplatnit další slevy na měsíční paušál 
(např. slevové vouchery), není-li výslovně stanoveno jinak. 

5. Nabídka spočívá v získání 30% slevy na měsíční paušál k tarifu 
S námi 390 a dalších 20 volných minut do všech sítí anebo 20% 
slevy na měsíční paušál k tarifu S námi 590 a dalších 100 volných 
minut do všech sítí. Sleva je platná po celou původně sjednanou 
dobu určitou trvání Účastnické smlouvy (24/36 měsíců). Po 
případném prodloužení Účastnické smlouvy se tato sleva již nadále 
automaticky neuplatní, nestanoví-li zvláštní podmínky jinak. 

6. K okamžiku přechodu na speciální nabídku tarifů S námi 390 
anebo 590 Účastník automaticky při změně tarifu na tarif S námi 
390 anebo 590 se speciální nabídkou přijde o případný kredit, 
slevu na měsíční paušál či volné jednotky apod., které měl 
nastavené u původního tarifu, s čím bezvýhradně souhlasí. 

7. Při přechodu na speciální nabídku tarifů S námi 390 a 590, kdy má 
Účastník před změnou tarifu sjednanou výši MMP vyšší než 500 Kč 
včetně/měsíc, dojde k jeho automatickému snížení na 250 Kč 
v případě S námi 390 a 500 Kč u tarifu S námi 590.  

8. V případě neplacení vyúčtování či jiného porušení podmínek ze 
strany Účastníka je TMCZ oprávněn tuto nabídku Účastníkovi 
okamžitě bez možnosti znovuobnovení zrušit a nadále účtovat 

podle standardní ceny uvedené v platném Ceníku služeb. Příp. 
doba přerušení poskytování služeb neprodlužuje sjednanou dobu 
trvání nabídky. 

9. Při změně tarifu na jiný tarif tato nabídka k okamžiku změny tarifu 
zaniká. Při převodu Účastnické smlouvy na jiného Účastníka 
nabídka k datu převodu zaniká. 

10. TMCZ si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit podmínky a 
rozsah nabídky či tuto nabídku zrušit. O všech změnách bude 
Účastník informován v zákonem předepsané formě. 

11. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19. 4. 2013.  


