
Obchodní podmínky HBO promo k T-Mobile TV  
(dále jen „Podmínky“)  
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681  
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 

 

1. Tyto Obchodní podmínky promo nabídky T-Mobile TV 
(dále jen „Podmínky“) závazně upravují pravidla, za 
kterých Operátor poskytne Účastníkovi jako součást 
tarifu T-Mobile TV Základ nebo T-Mobile TV Standard 
Tematický balíček „HBO Základ“ na 6 měsíců jako dárek.  

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách 
Operátora 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 
svždy 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., Podmínek 
zpracování osobních, identifikačních, provozních a 
lokalizačních údajů účastníků (dále jen „VPST“), 
Obchodních podmínek T-Mobile TV, případně dalších 
podmínek služeb, které Účastník využívá, dále platného 
Ceníku služeb a ustanovení platného právního řádu 
České Republiky.  

4. Uzavře-li Účastník do 31.12.2016 Účastnickou 
smlouvu na dobu určitou 24 měsíců s tarifem T-Mobile 
TV Základ nebo T-Mobile Standard, získává jako součást 
zvoleného tarifu i Tematický balíček „HBO Základ“ včetně 
videotéky HBO Go na 6 měsíců ode dne uzavření 
Účastnické smlouvy o poskytování služby T-Mobile TV. 
Přístupové údaje k videotéce HBO Go obdrží Účastník 
prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu. Po uplynutí 6 
měsíců Operátor Účastníkovi Tematický balíček „HBO 
Základ“ automaticky deaktivuje a Účastník si jej může 
sám opětovně objednat.  

5. Účastník má právo tuto nabídku uplatit pouze k jedné 
Účastnické smlouvě.  

6. Přerušení či omezení poskytování služeb neprodlužuje 
platnost této nabídky, Tematický balíček „HBO Základ“ 
bude poskytován Účastníkovi jako součást tarifu T-
Mobile TV Základ nebo T-Mobile TV Standard pouze po 
dobu 6 měsíců ode dne uzavření Účastnické smlouvy o 
poskytování služby T-Mobile TV.  

7. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a 
měnit podmínky a rozsah nabídky či tuto nabídku zrušit. 
Takové změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění 
na internetových stránkách Operátora, nebude-li 
stanoven termín pozdější.  

8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 
1.9.2016.  

 


