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Obchodní podmínky slevy 50 % na měsíční paušál při 
přenesení telefonního čísla 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787  
 
(dále jen „Podmínky“) 

 
1 .  Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost T‑Mobile 

Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí zájemcům o přenesení 
svého telefonního čísla z j iné sítě do sítě Operátora (dále jen „Zájemce“) 
slevu ve výši 50% na měsíční paušál při uzavření nové Účastnické smlouvy 

s některou z variant tarifu Můj  Tarif (dále jen „Nabídka“). 

2 .  Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora  
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 webových stránkách. 

3 .  V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně použije ustanovení 

aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic 
a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek zpracování osobních, identifikačních, 
provozních a  lokalizačních údajů účastníků, Obchodních podmínek 
přenesení čísla, Obchodních podmínek pro Můj Tarif a Můj Svobodný Tarif, 
platného Ceníku služeb a ustanovení platného právního řádu České 
Republiky. 

4 .  Nabídka je určena pro Zájemce, kteří využívají veřejných služeb 

elektronických komunikací poskytovaných ostatními podnikateli v j iné síti 
(př. O2, Vodafone) nežli síti Operátora (T-Mobile) a mají zájem o přenesení 
svého telefonního čísla do sítě Operátora. Každý takový Zájemce má 
možnost prostřednictvím webových stránek Operátora www.t-

mobile.cz/prejdete zadat svoji e-mailovou adresu a požádat si o Nabídku. Po 
zadání e -mailu Zájemce mu bude na daný e -mail zaslána Nabídka 
s unikátním slevovým kódem, který Zájemce následně zadá v rámci 
objednávky služeb, resp. uzavírání Účastnické smlouvy, a to prostřednictvím 
eShopu na webových stránkách  a na základě jeho zadání bude Zájemci 

načtena sleva 50 % na zvolený tarif na dobu prvních 3 měsíců od uzavření 
Účastnické smlouvy.  

5 .  Samotné přenesení čísla se řídí Obchodními podmínkami přenesení čísla 
uvedených na https://www.t-mobile.cz/podpora/smlouva/preneseni-
cisla/jak-prenest-cislo. 

6 .  Platnost unikátního slevového kódu je jeden měsíc od obdržení emailu 

s Nabídkou. V případě vypršení platnosti kódu má Zájemce možnost zadat 
svůj email opětovně a vyžádat si tak nový slevový kód. Tato možnost není 
prozatím časově omezena.  

7 .  Sleva 50 % bude vypočítána ze základní ceny příslušné varianty tarifu Můj 
Tarif vč. DPH uvedené v Ceníku služeb. 

8 .  Nabídku nelze kombinovat s žádnými dalšími nabídkami, které se týkají tarifů 
Můj Tarif. 

9 .  Nabídka zaniká v případě přechodu na jiný tarif. Nabídka zaniká rovněž v 
případě převodu Účastnické smlouvy na jiného Účastníka.  Po dobu 

přerušení poskytování služeb z důvodu neplacení Operátor účtuje 
Účastníkovi cenu se započtením slevy. 

1 0 .  Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání možnosti využití této 
Nabídky, ale i  v průběhu doby, kdy bude Nabídka Účastníkem využívána, 
aktualizovat a měnit tyto Podmínky v celém rozsahu. Případné změny 

Operátor Účastníkům oznámí zákonem stanoveným způsobem.  

1 1 .  Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 28. 7. 2020. 
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