
Obchodní podmínky získání slevy ve výši 100% na 
balíček Školák na první měsíc 
 
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“) 

 
 

 

1. Tyto Podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech 
Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje svým zákazníkům (dále 
jen „Účastníkům“) slevu ve výši 100% na balíček Školák na první měsíc 
(dále jen „Nabídka“).  
 

2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora na 
adrese www.t-mobile.cz/skolak. Podmínky či jejich část mohou být 
dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, 
atd. Bez splnění dalších dále uvedených podmínek nejsou takto 
uveřejněné Podmínky 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 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 jen „VPST“), 
Obchodních podmínek balíčku Školák, které jsou všechny zveřejněny 
na stránce t-mobile.cz, dále platný Ceník služeb a ustanovení platného 
právního řádu České republiky. 
 

4. Účastník, který si v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 úspěšně 
aktivuje balíček Školák (dále jen „Balíček“), získá slevu ve výši 
100% na první měsíc, a to z ceny Balíčku uvedené v platném 
Ceníku služeb. První měsíc tak bude cena Balíčku po slevě činit 0,- 
Kč vč. DPH. Po uplynutí prvního měsíce se Balíček se slevou 
automaticky obnoví za plnou cenu uvedenou v platném Ceníku 
služeb. Chování Balíčku zůstává nezměněno a řídí se především 
Obchodními podmínkami balíčku Školák. 

5. Nabídka je určena pouze pro Účastníky uzavírající Účastnickou 
smlouvu na své RČ. Nabídka není určena pro Účastnické smlouvy 
registrované pod Rámcovou smlouvou a Smlouvou významného 
zákazníka a pro zákazníky jiné značky než T-Mobile. 
 

6. Tuto Nabídku lze získat prostřednictvím všech standardních 
aktivačních kanálů Balíčku (např. na Zákaznickém centru či v sekci 
Můj T-Mobile na www.t-mobile.cz), přičemž všechny způsoby, jak lze 
Balíček aktivovat, jsou uvedeny na www.t-mobile.cz. O úspěšné 
aktivaci Balíčku s Nabídkou bude Účastníkovi zaslána informační 
SMS. 
 

7. Doba přerušení poskytování služeb na Účastnické smlouvě 
neprodlužuje dobu čerpání Nabídky. Nabídka zůstává v platnosti v 
případě přechodu na některý z jiných hlasových tarifů, se kterým lze 
Balíček aktivovat. Nabídka zaniká v případě převodu Účastnické 
smlouvy na jiného Účastníka, v případě ukončení platnosti 
Účastnické smlouvy či v případě předčasného ukončení Účastnické 
smlouvy. Po dobu přerušení poskytování služeb z důvodu neplacení 
je Operátor oprávněn účtovat Účastníkovi cenu Balíčku bez započtení 
slevy, příp. mu tuto Nabídku zcela bez možnosti znovuobnovení 
zrušit. 

 
8. 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 a v celém rozsahu. Případné změny Operátor 
Účastníkům oznámí zákonem stanoveným způsobem. 
 

9. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.  9. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


