Obchodní podmínky Našim pro radost
společnosti 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
(dále jen „Podmínky“)

I.

Obecné podmínky nabídky
Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) poskytuje nabídku
„Našim pro radost“ (dále jen „Nabídka“). Závazné a aktuální znění Podmínek je vždy uveřejněno na internetových stránkách
www.nasimproradost.cz.
Tyto Podmínky 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.
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, platného Ceníku služeb a
ustanovení platného právního řádu České Republiky.
Není-li uvedeno u jednotlivých výhod jinak, mohou Nabídku využít všichni zákazníci společnosti TMCZ využívající mobilní telefonní služby
poskytované pod obchodní značkou T-Mobile (jak zákazníci s předplacenou kartou TWIST, tak zákazníci s měsíčním vyúčtováním, kteří
užívají hlasový tarif). Nabídku nemohou využít zákazníci, kteří mají vůči TMCZ dluh po splatnosti nebo pokud Nabídku zneužívají nebo
pokud nejsou aktivními uživateli služeb T-Mobile (například užívají služeb T-Mobile pouze za účelem využití Nabídky).
Podstatou Nabídky je možnost získat produkty od obchodních partnerů této Nabídky (dále jen „partner“) se slevou či služby
TMCZ se slevou dle aktuální Nabídky.
(dále společně jen „Výhody“).
Jednotlivé Výhody jsou časově omezeny. Omezení je uvedeno u jednotlivých Výhod na www.nasimproradost.cz.

Partneři Nabídky a jednotlivé Výhody jsou uvedeny na www.nasimproradost.cz. Na těcho stránkách jsou i uvedeny další podmínky (kromě
podmínek uvedených v těchto Podmínkách) pro získání Výhod a jejich bližší specifikace.
Pro využití konkrétní Výhody je zákazník TMCZ povinen předložit partnerovi dle podmínek konkrétní Výhody:
-

-

SMS, která obsahuje kód zákazníkem vybrané Výhody (dále jen „SMS kód“). Kód získá každý oprávněný zákazník poté, co vygeneruje
objednávku příslušného kódu k jím vybrané Výhodě na www.nasimproradost.cz. Příchozí SMS s kódem je zákazníkovi doručena
zdarma. Čerpat Výhodu může pouze zákazník TMCZ, který předloží SMS s originálním kódem zaslanou TMCZ (tj. nikoliv například
přeposlaný kód získaný od jiných osob
Nebo kód z mobilní aplikace Našim pro radost (dále jen „kód z aplikace“), pokud je možné kód pro danou Výhodu prostřednictvím
mobilní aplikace vygenerovat. Kód z aplikace získá každý oprávněný zákazník poté, co vygeneruje objednávku příslušného kódu k jím
vybrané Výhodě v mobilní aplikaci Našim pro radost.

SMS kód i kód z aplikace (dále společně jen „kódy“) slouží jako poukaz na slevu.
Kódy pro čerpání konkrétních Výhod mohou být množstevně a časově omezeny. Množstevní omezení a doba platnosti kódů je uvedena u
jednotlivých Výhod na www.nasimproradost.cz. Pokud bude vyčerpán stanovený množstevní limit objednaných kódů, T-Mobile již nebude
dalším zákazníkům v době platnosti předmětné Výhody kódy na tuto Výhodu zasílat, resp. mobilní aplikace nebude kódy generovat, a bude
zákazníky informovat o vyčerpání limitu.
Jsou-li na www.nasimproradost.cz pro konkrétní Výhody napsány speciální podmínky odlišné od těchto Podmínek, mají přednost speciální
podmínky uvedené na www.nasimproradost.cz u příslušné Výhody.

III.

Závěrečná ustanovení
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TMCZ vynakládá maximální snahu, aby byla Nabídka poskytována bez vad. S ohledem na skutečnost, že zákazníci nehradí v souvislosti s
využíváním nabídky žádné platby ve prospěch TMCZ, neodpovídá TMCZ za jakékoliv vady, které se v souvislosti s Nabídkou objeví, zejména
za vady technického či procesního rázu na straně TMCZ či partnerů související s objednáváním či poskytováním kódů či využitím (resp.
nemožnosti využití) Výhod.
TMCZ si vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností o jakémkoliv nároku vzneseném ze strany zákazníků a rovněž má právo kdykol iv
Nabídku změnit či zrušit. O jakékoliv změně související s Nabídkou či o zrušení Nabídky bude TMCZ informovat na internetových stránkách
www.nasimproradost.cz.
Nabídka může být ze strany TMCZ měněna či doplňována (včetně produktů, které je možné získat se slevou), stejně tak mohou být měněny
produkty, ke kterým je Výhoda jednotlivých partnerů poskytována. Výhodu může získat pouze zákazník TMCZ, kterému může být poskytnut
produkt partnera (například je-li zletilý, vyžaduje-li to zákon či podmínky partnera).
Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se na nabídku vztahují v plném rozsahu s výjimkou těch ustanovení, která s
ohledem na povahu Nabídky nelze použít.
Zpracování osobních údajů se řídí aktuálně platnými Podmínkami zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizační ch údajů
účastníků.

Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.4.2014.
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