
 

1. Tyto Podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile 
Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým 
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“), kteří mají možnost využít 
nabídky Operátora nabízených dle Obchodních podmínek 
Podmíněné slevy k vybraným koncovým zařízením k tarifům 
Mobil a/nebo Obchodních podmínek Podmíněné slevy 
k vybraným koncovým zařízením k pevným službám (dále 
souhrnně jen „Obchodní podmínky Podmíněné slevy“) 
spočívající v možnosti využít podmíněnou slevu k zakoupení 
vybraných koncových zařízení, tyto podmíněné slevy využít 
souhrnně či samostatně při nákupu jednoho koncového zařízení 
uvedeného v čl. 6 těchto Podmínek při uzavření Účastnické 
smlouvy s jedním z tarifů uvedených v čl. 5 těchto Podmínek 
(dále také jen „Nabídka“). 

2. Podmínky jsou uveřejněny na webových 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 samostatně 
bez splnění dalších podmínek návrhem na uzavření smlouvy.  
V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněném na 
internetu a zněním Podmínek uveřejněném jiným způsobem je 
vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených 
webových stránkách. 

3. V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně užijí 
ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti  
T-Mobile Czech Republic a.s., Podmínek zpracování osobních, 
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále 
společně jen „VPST“), Obchodních podmínek Podmíněné slevy 
k vybraným koncovým zařízením k tarifům Mobil, Obchodních 
podmínek Podmíněné slevy k vybraným koncovým zařízením 
k pevným službám Obchodních podmínek Magenta 1, 
Obchodních podmínek získání dalšího zařízení za zvýhodněnou 
cenu a dalších podmínek Účastníkem využívaných služeb a 
nabídek Operátora uveřejněných na stránce www.t-mobile.cz, 
dále Pravidla pro prodej zařízení na splátky (Podmínky 
splátkování), platný Ceník služeb a Ceník koncových zařízení 
(nazvaný jako „Tablety, telefony – ceník“) a ustanovení platného 
právního řádu České republiky.  

4. Nabídka je určena novým i stávajícím Účastníkům, kteří od 
1.11.2018 do 30.11.2018 získají při uzavření Účastnické 
smlouvy či více Účastnických smluv v jeden okamžik nárok na 
poskytnutí podmíněné slevy/podmíněných slev (maximálně 
však 9) k nákupu koncového zařízení dle Obchodních podmínek 
Podmíněné slevy (dále jen „Podmíněná sleva či „Podmíněné 
slevy“), a současně kteří sloučí Účastnické smlouvy, k nimž 
získali na základě Obchodních podmínek Podmíněné slevy 
nárok na poskytnutí Podmíněných slev, do Magenty 1 dle 
Obchodních podmínek Magenty 1.  

5. Nabídka spočívá v možnosti využít Podmíněnou slevu či 
Podmíněné slevy souhrnně (maximálně však 9) při zakoupení 
jednoho zařízení uvedeného v čl. 6 těchto Podmínek za cenu 

uvedenou tamtéž, přičemž kupní smlouva k tomuto zařízení 
musí být uzavírána v souvislosti s uzavřením Účastnické 
smlouvy s některým z tarifů Chytré auto, Mobil, Mobilní data, 
Pevný internet bez drátu, Pevný internet do zásuvky S, Pevný 
internet, S námi, Student či T-Mobile TV.  

Uzavře-li Účastník dvě a více Účastnických smluv, na základě 
kterých mu vznikne nárok na poskytnutí dvou a více 
Podmíněných slev, lze využít souhrnně dle těchto Podmínek jak 
všechny získané Podmíněné slevy, tak i využít pouze jednu 
Podmíněnou slevu.  

6. Nabídku lze využít pouze při zakoupení těchto zařízení:  

Typ zařízení Cena 

Samsung Galaxy A6 (2018) A600FN 5451,- Kč 

Samsung Galaxy A8 (2018) A530F  8451,- Kč 

Samsung Galaxy S9 (G960F) 17951,- Kč 

Samsung Galaxy S9+ (G965F)  20451,- Kč 

Samsung Galaxy Note9 (N960F) 21951,- Kč 

SONY KDL50WF665B - Černý 11951,- Kč 

Sony PlayStation4 500GB+3 hry-Černý 8951,- Kč 

Acer Aspire 1 5981,- Kč 

 

(dále jen „Zařízení“). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že 
v souvislosti s využitím této Nabídky je možné zakoupit 
pouze jedno Zařízení.  

7. Nabídku lze kombinovat s nabídkou dle Obchodních podmínek 
získání dalšího zařízení za zvýhodněných podmínek (a získat 
Zařízení dle této Nabídky jako další zařízení dle Obchodních 
podmínek získání dalšího zařízení za zvýhodněných podmínek).  

8. Podmínky poskytnutí Podmíněné slevy jsou stanoveny 
v příslušných Obchodních podmínkách Podmíněné slevy, 
vč. skutečností, které vedou k povinnosti Účastníka 
poskytnutou Podmíněnou slevu vrátit Operátorovi. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že dodržení podmínek 
Podmíněné slevy se posuzuje u každé jednotlivé 
poskytnuté Podmíněné slevy využité v rámci této Nabídky 
samostatně dle příslušných Obchodních podmínek Podmíněné 
slevy. 

9. Operátor má právo kdykoli aktualizovat a měnit Podmínky 
v celém rozsahu. Takové změny budou Účastníkům oznámeny 
dle Všeobecných podmínek. 

10. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2018. 

Obchodní podmínky  
Magentového účtu Vánoce 2018 
 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, 
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 
(dále jen „Podmínky“) 

http://www.t-/

