
 

1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost  
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) svým zákazníkům 
(dále jen „Účastníkům“) nabízí k mobilnímu internetu elektronické 
knihy. 

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ na 
adrese www.t-mobile.cz. Podmínky či jejich část mohou být dále 
komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, 
atd. 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 Obchodních podmínek pro Mobilní internet, 
Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
pro podnikatele, příp. spotřebitele dle postavení Účastníka, 
Podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních a 
lokalizačních údajů účastníků (dále jen „VPST“), platného Ceníku 
služeb a ustanovení platného právního řádu České Republiky. 

4. Pokud Účastník v době od 1. 8. 2013 do 31. 12. 2013 uzavře 
s TMCZ na dobu určitou 2 roky Účastnickou smlouvu s některým 
z tarifů Mobilní internet 1 GB – 30 GB nebo s tímto tarifem a za 
výše uvedených podmínek prodlouží svoji stávající Účastnickou 
smlouvu či na ni přejde z předplacené služby Twist, získává 
automaticky nárok na 10 elektronických knih od portálu 
www.ereading.cz. 

5. Nabídka není určena pro zákazníky se Smlouvou významného 
zákazníka ani pro zákazníky s Rámcovou smlouvou či LESANOU.  

6. Zpravidla do 2 pracovních dnů po uzavření Účastnické smlouvy dle 
těchto Podmínek obdrží Účastník formou SMS nebo na kontaktní 
e-mailovou adresu kód na 10 elektronických knih. Volba výběru 
konkrétních titulů knih je na TMCZ. Účastník nemůže výběr knih 
měnit nebo reklamovat. Kód na e-Knihy je třeba uplatnit nejpozději 
do 31. 12. 2014, jinak nabídka propadá. Kód na e-Knihy je unikátní 
a je možno jej uplatnit pouze jednou. Kód zákazníkovi zaručuje 
doživotní přístup k daným 10 titulům a jejich neomezený počet 
stažení do různých zařízení.  

7. Cena e-Knih je zahrnuta v ceně měsíčních paušálů tarifu Mobilní 
internet.  

8. TMCZ si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tuto 
nabídku. O změnách bude TMCZ Účastníka informovat v zákonem 
předepsané formě.  

9. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 17. 9. 2013 a 
nahrazují podmínky z 1. 8. 2013. 

 

Obchodní podmínky získání elektronických knih 
k Mobilnímu internetu 
 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681 
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 
(dále jen „Podmínky“) 


