
Obchodní podmínky Tarifu S námi pro 
mladé  
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“)  

 
  
1. Tyto Podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje svým 
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) Tarif S námi pro mladé (dále jen „Nabídka“).  

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách Operátora na adrese www.t-mobile.cz. Podmínky či jejich část mohou být 
dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, atd. Takto uveřejněné Podmínky nejsou bez splnění dalších 
podmínek automaticky návrhem na uzavření Účastnické smlouvy. 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 (dále souhrnně 
jen „VPST“) a dalších podmínek Účastníkem využívaných služeb a nabídek Operátora, Obchodních podmínek k tarifům S námi v 
sítích, síť nesíť a bez hranic a platného Ceníku služeb a ustanovení platného právního řádu České Republiky.  

4. Využití Nabídky je podmíněno uzavřením (prodloužením stávající) Účastnické smlouvy na dobu určitou 24 měsíců v 
období od 1. 7. 2015.  

5. Nabídka je určena pouze pro Účastníky uzavírající Účastnickou smlouvu na své RČ, kterým je v době uzavření (prodloužení 
stávající) Účastnické smlouvy 6–26 let (včetně).  

6. Účastnickou smlouvu s Nabídkou lze získat uzavřením nové nebo prodloužením stávající Účastnické smlouvy, přenesením 
telefonního čísla od jiného poskytovatele či přechodem z předplacené služby Twist, za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.  

7. Každý Účastník může tuto Nabídku využít pouze na jednu Účastnickou smlouvu. Zájemce o Nabídku je povinen předložit 
veškeré doklady nutné pro svou identifikaci a potvrzení splnění dalších podmínek. Operátor vyžaduje při uzavření (prodloužení 
stávající) Účastnické smlouvy s Nabídkou rodné číslo Účastníka. Zpracování rodného čísla je nutným předpokladem pro posouzení 
splnění podmínek pro získání Nabídky.  

8. V případě uživatelů ve věku od 6 let do dosažení věku 18 let uzavírá Účastnickou smlouvu s Nabídkou vždy jejich 
zákonný zástupce, a to svým jménem a na svůj účet; zákonný zástupce nezletilého uživatele se tedy stává Účastníkem. Pokud 
Účastnickou smlouvu uzavírá zákonný zástupce, musí příslušnými doklady (např. občanským průkazem či rodným listem) osvědčit, 
že je zákonným zástupcem dotčeného uživatele.  

9. Nabídku lze získat na Značkových a partnerských prodejnách Operátora nebo zavoláním na jeho Zákaznické centrum.  

10. Nabídku lze kombinovat se zvýhodněnou cenou za současného využívání Mobilního Internetu, Pevného Internetu a SAT TV.  

11. Nabídka je platná po celou původně sjednanou dobu trvání uzavřené Účastnické smlouvy, tedy na 24 měsíců, i v případě, že 
během těchto 24 měsíců dojde u Účastníka k dosažení věku 27 let.  

12. Nabídka je platná i pro prodloužení Účastnické smlouvy na dalších 24 měsíců, ale pouze za předpokladu splnění věkové 
podmínky, tj. při prodloužení Účastnické smlouvy musí být Účastníkovi maximálně 26 let včetně. Pokud je Účastníkovi od 18 let do 
26 let včetně, tak Účastnickou smlouvu musí při prodloužení převést na svou osobu.  

13. Jakmile uplyne sjednaná doba trvání Účastnické smlouvy a Účastník bude dosahovat věku 27 let nebo více, Účastnická 
smlouva se automaticky mění na smlouvu sjednanou na dobu neurčitou s tarifem S námi v sítích+ bez závazku. Cena tohoto tarifu 
se řídí aktuálně platným Ceníkem služeb zveřejněným na www.t-mobile.cz.  

14. Nabídka zaniká v případě převodu Účastnické smlouvy na jiného Účastníka, v případě změny tarifu na jiný, v případě 
převedení smlouvy na dobu neurčitou a v případě předčasného ukončení Účastnické smlouvy. V uvedených případech 
bude Účastnická smlouva Účastníka převedena na dobu neurčitou s tarifem S námi v sítích+ bez závazku.  

15. Doba přerušení poskytování služeb na Účastnické smlouvě neprodlužuje dobu čerpání Nabídky.  

16. Ve věcech v těchto Podmínkách neupravených (např. v části týkající se čerpání sjednaného datového limitu možnosti využití 
datových služeb po jeho vyčerpání) se Nabídka podpůrně řídí podmínkami uvedenými v Obchodních podmínkách k tarifům S námi 
v sítích, síť nesíť a bez hranic. 

17. Operátor se zavazuje poskytovat službu v co nejvyšší možné kvalitě. Bližší informace o kvalitě poskytovaných služeb jsou 
uvedeny v platném Ceníku služeb, stejně jako minimální nabízená a zaručená úroveň kvality služby, odhadovaná maximální 
rychlost, inzerovaná rychlost a lhůta pro zahájení poskytování služby.     



18. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání této Nabídky, ale i v průběhu doby, kdy bude Nabídka Účastníkem 
využívána, aktualizovat a měnit tyto Podmínky v celém rozsahu či tuto Nabídku zcela zrušit a převést Účastníky na 
nejbližší obdobný (charakteristicky a cenově) tarif. Případné změny budou Účastníkům sděleny zákonným způsobem.  

19. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 4. 2016.  

 


