
 

1. Tyto Obchodní podmínky pro získání HW za zvýhodněnou cenu 
(dále jen „Podmínky“) závazně upravují pravidla, za nichž 
společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) nabízí 
svým Účastníkům získání slevy na HW prodávaný společností 
Comfor Stores a.s. za dále specifikovaných podmínek.  

2. Podmínky získání slevy 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 Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. pro spotřebitele, resp. podnikatele dle 
postavení Účastníka, Podmínek zpracování osobních, 
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále jen 
„VPST“), Obchodních podmínek tarifů či služeb využívaných 
Účastníkem, dále platný Ceník služeb a ustanovení platného 
právního řádu České Republiky.  

4. Nabídka uvedená v těchto Podmínkách spočívá v možnosti získání 
slevy na vybrané zboží (dále též „HW“) prodávané smluvním 
partnerem TMCZ společností Comfor Stores a.s. a přesně 
specifikované na internetových stránkách www.comfor.cz.  

TMCZ si vyhrazuje právo po dohodě se smluvním partnerem upravit 
v budoucnu výčet výrobků, na které lze slevu na HW využít. 

5. Slevu na HW lze získat při uzavření nové písemné Účastnické 
smlouvy na některý z nabízených mobilních služeb/tarifů TMCZ 
(nová aktivace, přenesení čísla od jiného operátora, přechod 
z předplacené služby Twist) nebo při prodloužení stávající 
Účastnické smlouvy). U pevných internetových služeb nabízených 
TMCZ lze slevu na HW získat při prodloužení Účastnické smlouvy 
na některou ze služeb ADSL. U všech výše definovaných případů 
lze slevu na HW získat vždy za podmínky uzavření písemné 
Účastnické smlouvy na dobu určitou, a současném závazku 
k minimálnímu měsíčnímu plnění, jehož výše je uvedena v bodu 6 
těchto Podmínek.   

6. Výše konkrétní slevy je závislá na sjednané výši minimálního 
měsíčního plnění (MMP) dle níže uvedené tabulky: 
 
MMP Sleva pro nové 

aktivace a přechody 
z Twistu 

Sleva při 
prodloužení smlouvy 

250 Kč 1 300 Kč 1 400 Kč 

500 Kč 1 800 Kč 2 200 Kč 

800 Kč 2 600 Kč 3 300 Kč 

1200 Kč 3 400 Kč 4 400 Kč 

2300 Kč 5 100 Kč 7 000 Kč 

 

7. Pokud bude mít Účastník při uzavření Účastnické smlouvy zájem 
nabídku slevy na HW využít, sdělí při uzavírání Účastnické smlouvy 
TMCZ písemně svojí platnou e-mailovou adresu, na kterou TMCZ 
nejpozději do dvou pracovních dní od okamžiku uzavření smlouvy 
odešle slevový kupon (poukázku) znějící na konkrétní výši slevy 
opravňující Účastníka k využití této nabídky u smluvního partnera 
TMCZ.  

8. Slevový kupon, resp. slevu na zboží smluvního partnera je možné 
uplatnit pouze prostřednictvím e-shopu smluvního partnera na 
adrese www.comfor.cz. Slevový kupon obsahuje výši slevy, dobu 
jeho platnosti a nezaměnitelný kód a lze jej použít jen jednou na e-
shopu smluvního partnera prostřednictvím shora uvedené 
internetové adresy. Za případné zneužití slevového kuponu třetí 
osobou nenese TMCZ odpovědnost.   

9. Slevový kupon lze po splnění uvedených podmínek získat na každé 
značkové nebo partnerské prodejně TMCZ či u obchodních 
zástupců TMCZ.  

10. Nabídku získání slevy není možné využít zároveň se standardní 
nabídkou TMCZ dotovaného HW, ani při využití slevy na služby 
TMCZ na dobu určitou. Nabídka získání slevy je určena pro 
Účastníky, kteří si z dotovaného HW aktuálně nabízeného TMCZ 
nevybrali. Aktuální nabídku TMCZ v takovém případě nahrazuje 
sleva získaná na základě těchto Podmínek a při jejich splnění. 
Nabídka slevy z ceny HW smluvního partnera TMCZ je využita 
okamžikem odeslání příslušného slevového kuponu Účastníkovi na 
jím sdělenou e-mailovou adresu. V případě, že Účastník po 
doručení slevového kuponu získanou slevu nevyužije, neopravňuje 
ho tato skutečnost k ukončení již uzavřené Účastnické smlouvy, na 
jejímž základě slevu TMCZ získal.  

11. V případě, že Účastník nebo TMCZ odstoupí od Účastnické 
smlouvy, na jejímž základě Účastník získal slevu dle těchto 
Podmínek, jsou smluvní strany povinny vrátit veškerá plnění, která si 
vzájemně poskytly, zejména je Účastník povinen vrátit TMCZ částku 
ve výši slevy, kterou na základě příslušného slevového kuponu 
získal.   

12. Nabídka se nevztahuje na zákazníky s uzavřenou Rámcovou 
smlouvou.  

13. Zákazníci s uzavřenou Smlouvou významného zákazníka nemohou 
využít Nabídku získání slevy na nákup koncových zařízení, na které 
je jim poskytnuta sleva v rámci Smlouvy významného zákazníka.   

14. TMCZ si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto 
Podmínky a jejich obsah či nabídku úplně zrušit. Takové změny 
budou účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách 
TMCZ, nebude-li stanoven termín pozdější.  

15. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2012. 

Podmínky Nabídky získání slevy na HW  
prodávaný společností Comfor Stores a.s.  
(dále jen „Obchodní podmínky“) 
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 


