
 

 

Promo akce T-Cloud Office 365 Business 

 

 
 

Podmínky 

 

Pokud si do konce června 2015 jako firemní zákazník zakoupíte a aktivujete licence T-Cloud Office 365 

varianty Business, bude v každé následné faktuře až do konce roku 2015 uplatněna měsíční sleva ve 

výši 100 Kč na každou 1 licenci v případě, že v té době současně ještě využíváte i některé kompatibilní 

tarify – seznam tarifů viz níže. 

K uplatnění slevy na licence je možné využít všechny kompatibilní tarify, které v té době odebíráte. 

Na každou licenci je vždy využit jeden kompatibilní tarif. 

 

Příklady uplatnění slevy: 

 

A) Máte-li v době vystavení faktury: 

- 3x T-Cloud Office 365 Business aktivovaný mimo období promo akce 

- 2x T-Cloud Office 365 Business aktivovaný v rámci promo akce 

+ 5x kompatibilní tarif 

 sleva bude uplatněna 2x, tj. obdržíte do faktury slevu 200 Kč 

 

B) Máte-li v době vystavení faktury: 

- 1x T-Cloud Office 365 Business aktivovaný mimo období promo akce 

- 6x T-Cloud Office 365 Business aktivovaný v rámci promo akce 

+ 4x kompatibilní tarif 

 sleva bude uplatněna 4x, tj. obdržíte do faktury slevu 400 Kč 

 

Pro nákup licencí a čerpání slev se obraťte na svého obchodního zástupce, infolinku či prodejnu T-

Mobile nebo objednávejte on-line přímo přes T-Cloud portál. 

 

 

Platnost promo akce: 04 – 06/2015, nebo do „odvolání“ (omezený počet licencí) 
 

Platnost vyúčtování slevy:  od aktivace až do 12/2015  
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Hlavní výhody T-Cloud Office 365 varianty Business: 

 

 Nejnovější a aktualizované desktopové verze populárních aplikací Office (Outlook, Excel, 

Word, PowerPoint) 

 Instalace až na 5 zařízení jednoho uživatele 

 Zdarma 1 000 GB (1 TB) osobního úložiště v zabezpečeném cloudu pro každého uživatele 

 

Standardní cena 1 licence T-Cloud Office 365 Business je 249 Kč měsíčně bez DPH. 

 

Kompatibilní tarify 

 

Integrované tarify Datové tarify Tarify s datovým balíčkem 

  Jakýkoliv firemní tarif s aktivním 
datovým balíčkem: 

S námi síť nesíť v podnikání Mobilní Internet 1,5 GB 

S námi síť nesíť v podnikání bez závazku Mobilní Internet 3 GB Mobilní Internet 1,5 GB 

S námi sít nesíť Mobilní Internet 10 GB Mobilní Internet 3 GB 

S námi síť nesíť bez závazku Mobilní Internet 30 GB Mobilní Internet 10 GB 

S námi bez hranic Mobilní Internet Unlimited Mobilní Internet 30 GB 

S námi bez hranic bez závazku Internet Komplet  

S námi bez hranic+    

S námi bez hranic+ bez závazku     

     

Grand do všech sítí     

Grand bez hranic     

Grand bez hranic+     

     

     

Profi na míru 4     

 

 

FAQ 
 

1) Aktivuji si T-Cloud Office 365 Business v období promo akce, kdy a kde se dozvím, zda byla 

uplatněna sleva? 

Sleva bude uplatněna po aktivaci balíčku na první následující faktuře Vyúčtování služeb.  

 

2) Mám T-Cloud Office 365 Business pod jednou fakturou, ale kompatibilní tarify mám pod jinou 

fakturou nebo pod různými fakturami v rámci firmy. Dojde i v takovém případě k uplatnění 

slevy? 

Ano, počet kompatibilních tarifů je kalkulován přes celou vaši zákaznickou strukturu. 
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3) Paušál za licence T-Cloud Office 365 je placen dopředu na následující období, paušály za 

kompatibilní tarify se platí za uplynulé období. Kdy bude sleva uplatněna – dopředu nebo 

zpětně? 

Sleva bude uplatněna na začátku období platného pro licence T-Cloud Office 365 Business. 

 

4) Uplatní se sleva i za neúplné období? 

Za neúplné období se uplatní poměrná část podle počtu dní, kdy byl T-Cloud Office 365 Business 

aktivní. 

 

5) Kdy skončí uplatňování slevy? 

Poslední sleva bude uplatněna ve faktuře vygenerované k 31. 12. 2015. 

 

6) Co se stane, pokud aktivuji / změním / deaktivuji kompatibilní tarif v průběhu uplatňování slevy? 

Aktuální počet kompatibilních tarifů bude počítán vždy ke dni generování faktury. Pokud navýšíte 

počet kompatibilních tarifů v průběhu zúčtovacího období, pak se sleva může uplatnit na další 

licence T-Cloud Office 365 Business, které do té doby nebyly „spárovány“ s žádným kompatibilním 

tarifem, tj. počet slev se v tomto případě zvýší.  

A naopak, pokud deaktivujete některý kompatibilní tarif, který byl do té doby „spárován“ s licencí 

T-Cloud Office 365 Business, sleva nebude nadále uplatňována.  

Sleva může být uplatněna v případě, že ve struktuře zákazníka bude jiný kompatibilní tarif 

opravňující k poskytnutí slevy.  

 

7) Uplatní se sleva, pokud aktivuji / změním / deaktivuji kompatibilní tarif v průběhu zúčtovacího 

období? 

Aktuální počet je vždy počítán na konci zúčtovacího období, tj. rozhodný je počet tarifů ke dni 

vystavení faktury. 

 

8) Pokud aktivuji licenci T-Cloud Office 365 Business mimo promo období, uplatní se sleva také? 

Ne, sleva bude uplatněna pouze na licence T-Cloud Office 365 Business aktivované v průběhu 

promo akce (duben až červen 2015). 

 

9) Mohu deaktivovat licence T-Cloud Office 365 Business aktivované v rámci promo akce v průběhu 

uplatňování slevy? 

Ano, licence T-Cloud Office 365 Business lze deaktivovat s měsíční výpovědní lhůtou. 

 

10) Pokud deaktivuji licence T-Cloud Office 365 Business, který byl aktivován mimo promo období, 

nebudu penalizován a bude mi ubrána sleva na promo T-Cloud Office 365 Business? 

Ne, do výpočtu slevy se uplatňují pouze licence T-Cloud Office 365 Business aktivované v rámci 

období promo akce. 
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Přehled vlastností jednotlivých variant řady Office 365 Business 

 

 
                  PROMO  

            AKCE 

 

 

Další informace ke službě T-Cloud Office 365 Business na cloud.t-mobile.cz 
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