
Obchodní podmínky „Říjnových extra dotací na 
vybraná zařízení Samsung a Huawei k tarifům Můj 
tarif“ 

 
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, 
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 

 

    

1. Tyto Obchodní podmínky extra dotací k tarifům Můj Tarif (dále jen 
„Podmínky“) závazně upravují pravidla, za nichž společnost 
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým 
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) extra dotaci ve formě 
následné korunové slevy dle níže uvedené nabídky na vybrané 
zařízení Samsung A20e a Huawei Y62019 (dále jen „HW“) 
prodávaná Operátorem (dále jen „extra dotace“), společně 
s prodloužením či uzavřením nové Účastnické smlouvy na tarify 
Můj Tarif na dobu určitou 24 měsíců (dále jen „Účastnická 
smlouva“). 

2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora, 
případně jsou k dispozici v tištěné podobě na prodejnách 
Operátora. 

3. V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně použijí 
ustanovení Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek zpracování osobních, 
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků,  
Obchodních podmínek tarifů Můj Tarif a Můj Svobodný Tarif, 
Obchodních podmínek Podmíněných slev k vybraným koncovým 
zařízením k tarifům Můj Tarif a dalších podmínek Účastníkem 
využívaných služeb a nabídek Operátora, platného Ceníku služeb 
a ustanovení platného právního řádu České republiky. 

4. Nabídku extra dotací může Účastník získat od 1.10. 2019 do 
31.10.2019, nebo do vyprodání zásob nabízeného HW.  Nabídka 
extra dotací je určena pro Účastníky, kteří na dobu určitou 
uzavřenou novou nebo prodlouží stávající Účastnickou smlouvu na 
tarif Můj Tarif. 

5. Extra dotace je určena pro fyzické osoby podnikatele a právnické 
osoby, tj. Účastníky, kteří mají uzavřenou Účastnickou smlouvu na 
svoje IČ, s výjimkou Účastníků využívajících služeb Operátora 
v rámci Extra pro podnikatele nebo Programu podnikatele a není 
určena pro Účastníky využívající výhody plynoucích ze Smlouvy 
významného zákazníka či z Rámcové smlouvy a výhradně pro 
Účastníky uzavírající Účastnickou smlouvu na některý z tarifů Můj 
Tarif na dobu určitou 24 měsíců., přičemž extra dotace je 
Operátorem určena vždy pro konkrétní níže uvedené kombinace 
sjednaného tarifu a HW. V případě, že Účastník v průběhu doby 
trvání Účastnické smlouvy s Nabídkou změní svůj tarif na tarif s 
nižší výší Podmíněné slevy, než kterou využil/čerpal v rámci 
uzavření či prodloužení Účastnické smlouvy, ke které Nabídku 
využil, je Operátor oprávněn poskytnutou extra dotaci Účastníkovi 
v plné poskytnuté výši naúčtovat. V takovém případě Operátor 
vystaví Účastníkovi opravný daňový doklad, ve kterém poskytnutou 
extru dotaci na HW Účastníkovi vrubopisuje. Splatnost tohoto 
opravného daňového dokladu činí 14 dnů od jeho vystavení. 

6. Operátor poskytne dle následujících pravidel a v následující 
kombinaci extra dotaci: 

- ve výši 1000,- Kč v případě, že Účastník uzavře nebo prodlouží 
Účastnickou smlouvu s měsíční platbou ve výši od 625,- Kč/měs za 
Můj Tarif (základní ceníková cena), a to  k telefonu HW Samsung 
A20e 

- - ve výši 688,- Kč v případě, že Účastník uzavře nebo 
prodlouží Účastnickou smlouvu s měsíční platbou ve výši od 
625,- Kč/měs za Můj Tarif (základní ceníková cena), a to 
 k telefonu HW Huawei Y62019 

- Nabídka extra dotace je kombinovatelná s poskytnutím 
Podmíněné slevy, není-li výslovně uvedeno jinak.  

7. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit 
Podmínky v celém rozsahu.  

8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10. 2019. 

 


