
 

1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost  
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) svým 
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) nabízí službu Deezer.  

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách Operátora 
na adrese   www.t-mobile.cz/deezer. Takto uveřejněné Podmínky 
nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek návrhem na 
uzavření smlouvy. 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., Podmínek zpracování osobních, 
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků, 
Obchodních podmínek zvýhodněné nabídky služby Deezer pro 
zákazníky TMCZ, platného Ceníku služeb a ustanovení platného 
právního řádu České Republiky. 

 
4. Deezer je hudební streamovací služba, která umožňuje za měsíční 

paušální částku využívat vše, co je součástí velmi obsáhlého 
katalogu služby Deezer. Stále se aktualizující možnosti Deezeru 
včetně podmínek jeho využívání jsou uvedeny na 
www.deezer.com. Nová aktivita TMCZ umožnila jeho Účastníkům 
využívajících hlasový mobilní tarif, aby mohli od 1. 11. 2013 Deezer 
využívat za zvýhodněných cenových podmínek a měli jej účtovaný 
u své Účastnické smlouvy. Každý Účastník TMCZ může Deezer 
aktivovat způsoby uvedenými na www.t-mobile.cz/deezer. Aktivace 
zvýhodněné nabídky služby Deezer probíhá vždy primárně na 
straně TMCZ. Následně je Účastník povinen se pro využívání 
služby Deezer zaregistrovat i na stránkách 
www.deezer.com/sync/tmcz určených pro zákazníky TMCZ. V 
rámci první aktivace služby Deezer získá Účastník 15-denní provoz 
služby zdarma na zkoušku. Po uplynutí 15 dní bude Účastníkovi 
služba Deezer automaticky poskytována za zvýhodněnou cenou 
pro zákazníky Operátora uvedenou v platném Ceníku služeb, 
pokud si Účastník nezvolí zrušení služby. Další využití služby 
Deezer pak probíhá na automaticky se opakující měsíční bázi, je-li 
tato služba stále v nabídce TMCZ, nebo dokud Účastník tuto 
službu nezruší. Platnost zvýhodněné nabídky u služby Deezer je 
podmíněna platností Účastnické smlouvy.  
  

5. Účastník může službu Deezer kdykoliv zrušit stejnou cestou jako 
aktivovat. Služba bude následně zrušena ke konci zúčtovacího 
období, ve kterém Účastník o zrušení požádal. Účastník uhradí 
celou cenu měsíční částky za toto období.  

 
6. Pro úspěšné využívání služby Deezer je třeba mít vhodné datové 

připojení a podporované zařízení. Účastníkům TMCZ (pokud 

využívají službu Deezer přes mobilní datovou síť) se datový provoz 
za Deezer odečítá z objemu dat přidělenému k jejich 
tarifu/smlouvě. 

 
7. Cena za Deezer se započítává do MMP/MC.  

 
8. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že využívání služby 

Deezer je podmíněno akceptováním podmínek a pravidel 
uvedených na internetových stránkách www.deezer.com a zároveň 
i plněním jeho povinností u TMCZ (např. řádným placením 
vyúčtování). 

 
9. Nabídka zvýhodněné ceny není určena pro Účastnické smlouvy 

uzavřené pod Rámcovou smlouvu či LESANOU. Deezer nemůže 
pod svoji Účastnickou smlouvou využít Účastník předplacené 
služby. 

 
10. TMCZ si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tuto 

nabídku. O změnách bude TMCZ Účastníka informovat v zákonem 
předepsané formě. 

 
11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2016 

Obchodní podmínky zvýhodněné nabídky služby 
Deezer pro zákazníky TMCZ 

společnosti 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 
(dále jen „Podmínky“) 


