
 

 

Obchodní podmínky služby 

Magenta 1 Business 

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

Podmínky obsahují specifické předsmluvní informace vztahující se ke službě Magenta 1 Business (dále jen Magenta), kterou společnost T-Mobile Czech 

Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje svým zákazníkům (dále jen „Účastník“) službu Magenta 1 Business.  

  
V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí zejména ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T -Mobile Czech 

Republic a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek pro zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů Účastníka a dalších podmínek 

Účastníkem využívaných služeb a nabídek Operátora, zejména Předsmluvních informací k hlavní službě uveřejněných na webových stránkách Operátora 

pro podnikatele na adrese www.t-mobile.cz/podnikatele-firmy/podminky-mobilni-sluzby, dále platný Ceník služeb a ustanovení platného právního řádu 

České republiky. Konkrétní nastavení Účastnické smlouvy Účastníka je obsaženo ve Shrnutí smlouvy, které společně s Předsmluvními informacemi k 

základní službě a platným Ceníkem služeb tvoří nedílnou součást Účastnické smlouvy.  

Podmínky jsou uveřejněné na výše uvedených webových stránkách Operátora a nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek návrhem na uzavření 

smlouvy. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty atd. V případě rozporu mezi zněním 

Podmínek uveřejněným na internetu a zněním Podmínek uveřejněným jiným způsobem je vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených webových 

stránkách. 

 
Předsmluvní informace spolu se Shrnutím smlouvy jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „Zákon 
o el. komunikacích“).  
 

1.     

Magenta 1 Business je určena výhradně pro fyzické osoby podnikatele a 

právnické osoby, tj. Účastníky, kteří mají uzavřenou Účastnickou smlouvu s 

měsíčním vyúčtováním na IČ zákazníka, s výjimkou Účastníků využívajících 

služeb Operátora v rámci Extra pro podnikatele nebo Programu 

podnikatele. Magenta 1 Business není určena pro zákazníky 

předplacených služeb Twist ani pro Účastníky využívající výhod plynoucích 

ze Smlouvy významného zákazníka, Rámcové smlouvy nebo Rámcové 

smlouvy o T-Mobile Benefit. 

 

2.     

Účastník, který využívá smlouvu Extra pro podnikatele se závazkem na dobu 

určitou, může až 6 měsíců před uplynutím tohoto závazku doby určité 

přejít/aktivovat Magentu 1 Business, čímž automaticky bez dalšího dochází 

k ukončení smlouvy Extra pro podnikatele. Účastník nehradí poplatky 

spojené s jejím předčasným ukončením, nevyčerpaný HW budget z Extra pro 

podnikatele bez náhrady propadá. V takovém případě zákazník neplatí žádné 

poplatky za předčasné ukončení smlouvy a zároveň nemusí uhradit čerpaný 

HWB.  

 

3.     

Účast v Magentě 1 Business (dále jen „Magenta“) je dobrovolná a vzniká 

aktivací Magenty. Magentu může Účastník aktivovat na Zákaznickém 

centru Operátora, na jakékoliv prodejně Operátora anebo po přihlášení do 

Můj T-Mobile. Základním předpokladem pro vznik a uplatnění výhod  

z Magenty je alespoň jedna aktivní mobilní služba s tarifním programem 

poskytovaná Operátorem, přičemž za aktivní mobilní službu se nepovažuje 

tarif M2M nebo Chytré auto. Výhody z Magenty lze čerpat pouze na aktivní 

tarify a služby (dále společně jen „služby“) pod jednou Zákaznickou 

smlouvou Účastníka, na které je aktivní Magenta. 

4.     

Výhody z Magenty jsou poskytovány na mobilní a pevné služby, za které se 

aktuálně považují Pevný internet, Pevný internet vzduchem, Pevný internet do 

zásuvky, Optický internet, T-Mobile TV, T-Mobile SAT TV a Optická televize. 

Účastník v Magentě získává slevu do fakturace (vyúčtování služeb) a volání 

zdarma v rámci firmy.  Má-li zákazník na své Zákaznické smlouvě zároveň i 

pevnou službu, získává automaticky navíc i výhodu sdílený internet. V případě 

aktivního splátkového kalendáře v aktuálním vyúčtování získá zákazník navíc 

Příspěvek na splátky. 

 

5.     

Seznam a popis aktuálních výhod, které může Účastník čerpat v rámci 

Magenty, jsou podrobně uvedeny na www.t-mobile.cz/podnikatele-

firmy/magenta-business. Všechny informace a oznámení týkající se 

Magenty budou zveřejňovány především na webových stránkách www.t-

mobile.cz/podnikatele-firmy/magenta-business, případně jejich 

uveřejněním v samoobsluze Můj T-Mobile. 

 

6.     

Do Magenty může být zařazeno nejvýše 50 hlasových a datových služeb 

poskytovaných Operátorem Účastníkovi na Účastnických smlouvách pod 

jeho jednou Zákaznickou smlouvou, přičemž každá ze služeb může být 

sloučena pouze do jedné Magenty. S Magentou jsou slučitelné všechny 

služby uvedené v Ceníku služeb na www.t-mobile.cz. 

http://www.t-mobile.cz/podnikatele-firmy/podminky-mobilni-sluzby


 

 

 

7.     

Správcem Magenty je Obchodní manažer nebo Zodpovědná osoba 

zákaznického účtu Účastníka, na kterého jsou služby zařazené do Magenty 

uzavřeny (dále jen „Správce Magenty“). Správce Magenty je oprávněn s 

Operátorem řešit veškeré otázky týkající se Magenty. O aktivaci Magenty  

a o změně čerpaných výhod je Správce Magenty informován Operátorem 

zpravidla prostřednictvím SMS nebo emailem. Účastník, resp. správce 

Magenty je povinen seznámit všechny své příp. koncové uživatele služeb 

pod jeho Zákaznickou smlouvou s fungováním Magenty, zejména  

s těmito Podmínkami. 

 

8.     

Každý koncový uživatel služby v Magentě, který není Správcem Magenty, 

má k dispozici v samoobsluze Můj T-Mobile informaci o jím čerpaných 

výhodách vyplývajících z dosažené úrovně Magenty. 

 

9.     

Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že aktivováním služby 

Magenta automaticky přichází o všechny slevy, které se vztahovaly ke 

službám pod jeho Zákaznickou smlouvou před aktivací Magenty (např. 

sleva na měsíční paušál, sleva za mobilní hlas apod.). V případě následné 

deaktivace Magenty nebudou tyto slevy opětovně aktivovány. O této 

skutečnosti je Účastník, resp. Správce Magenty povinen výslovně předem 

informovat všechny případné uživatele služeb pod jeho Zákaznickou 

smlouvou. 

 

10.     

Do základu pro výpočet výše Magenta slevy z celkové fakturované částky a 

případného Příspěvku na splátky se služby započítávají ve výši po uplatnění 

případné slevy na konkrétní službu. 

 

11.     

Po dobu přerušení služby (suspendace) zařazené do Magenty (např. z 

důvodu dluhu) je pozastaveno čerpání výhod z Magenty, které se k takové 

službě vážou. Pokud se jedná o mobilní hlasovou službu nebo pevnou 

službu, může mít její suspendace za následek změnu úrovně Magenty nebo 

úplné zrušení čerpaných výhod, což bere Účastník na vědomí. 

 

12.     

Účast v Magentě 1 Business je sjednána na dobu neurčitou a končí: 

▪ Na základě výslovné žádosti Účastníka, a to ke dni doručení žádosti 

Operátorovi nebo 

▪ V okamžiku, kdy Účastník přestane splňovat podmínky uvedené v 

článku 2. Podmínek nebo 

▪ V případě opakovaného a/nebo podstatného porušení Podmínek ze 

strany Účastníka, resp. Správce Magenty a/nebo jeho koncového 

uživatele nebo 

▪ Zrušením Magenty ze strany Operátora v souladu s článkem11. 

Podmínek. 

 

13.     

Při čerpání výhody Volání v Magentě zdarma a Sdílená data platí, že tyto 

výhody jsou určeny zejména pro běžné aktivní využívání mobilních 

hlasových služeb a datových služeb Operátora samotným Účastníkem či 

jeho uživatelem Magenty. SIM karty, na kterých jsou tyto výhody čerpány,  

nelze využívat v zařízeních chovajících se jako GSM brány.  

 

14.     

Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a v plném rozsahu měnit 

Magentu (včetně jednotlivých výhod, které jsou v rámci Magenty nabízeny), 

včetně těchto Podmínek nebo Magentu bez náhrady zrušit. O tomto bude 

Účastníky předem informovat na stránkách www.t-mobile.cz. 

 

15.    

 Podmínky jsou platné a účinné od 1.2. 2023 a pro Účastnické smlouvy 

uzavřené před tímto datem od 1. 4. 2022. 

 


