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1. Tyto Obchodní podmínky 50% slevy na 3 měsíční paušály při 
uzavření Účastnické smlouvy na T-Mobile TV nebo T-Mobile SAT 
TV (dále jen „Podmínky“) závazně upravují pravidla, za nichž 
společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) 
nabízí svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) při uzavření 
Účastnické smlouvy na službu T-Mobile TV nebo T-Mobile SAT TV 
na dobu určitou 24 měsíců první 3 (tři) celé měsíční paušální 
poplatky s 50% slevou (dále též jen „Nabídka“). 

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 T-Mobile TV a Obchodních podmínek                 
T-Mobile SAT TV a dalších podmínek Účastníkem využívaných 
služeb a nabídek Operátora, platného Ceníku služeb a ustanovení 
platného právního řádu České republiky. 

4. Nabídku získá Účastník, který v období od 13.6.2019 do 13.8.2019 
v bannerech na webu, aplikaci, facebooku najde „tajné“ heslo, které 
následně zadá při uzavření Účastnické smlouvy na dobu určitou 24 
měsíců na službu T-Mobile TV nebo T-Mobile SAT TV výhradně 
prostřednictvím e-shopu Operátora na www.t-mobile.cz/t-mobile-
televize. 

5. Nabídka není kombinovatelná s tzv. Magentou 1. Pokud 
Účastník přidá nově zřízenou službu na T-Mobile TV nebo T-
Mobile SAT TV do Magenty 1, přichází automaticky o 50% 
slevu na paušální poplatek a čerpá pouze sjednanou slevu z 
Magenty. Pro zachování slevy z  Nabídky je třeba zadat nově 
zřízenou službu na T-Mobile TV nebo T-Mobile SAT TV dle této 
Nabídky do Magenty 1 až po uplynutí prvních 3 celých měsíců od 
zřízení příslušné služby.  

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

7. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.7.2019. 
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