Platnost: 15.7.2014 – 31.12.2015

Obchodní podmínky získání Energo slevy
(dále jen „Podmínky“)
společnosti 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
1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. pod obchodní značkou PREmobil (dále jen „Operátor“) nabízí svým
Zákazníkům využívajícím Služby pod obchodní značkou PREmobil (dále jen „Účastníkům“) získání slevy 100,- Kč na měsíční paušál (dále jen „Nabídka“).
2. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně použije ustanovení Všeobecných podmínek PREmobil a dalších podmínek Účastníkem využívaných
služeb a nabídek Operátora, platného Ceníku služeb a ustanovení platného právního řádu České Republiky.
3. Účastník získá dle těchto Podmínek slevu ve výši 100,- Kč vč. DPH z měsíčního paušálu z tarifu PRE Garant, PRE Komfort či PRE Aktiv, a to pouze je-li odběratelem elektřiny či plynu od společnosti Pražská energetika a.s. (dále jen „PRE“) nebo členem jeho domácnosti k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém
probíhá zúčtovací období přidělené Operátorem Účastníkovi, za které Operátor Účastníkovi vystaví Vyúčtování služeb. Sleva platí po celou dobu trvání Účastnické
smlouvy.
4. Nabídka platí pouze pro Účastnické smlouvy uzavřené do 31. 8. 2016.
5. Nabídku může Účastník využít ke všem uzavřeným Účastnickým smlouvám, na základě kterých využívá služby Operátora pod obchodní značkou
PREmobil.
6. Nabídku může Účastník aktivovat kdykoliv v průběhu trvání Účastnické smlouvy, a to prostřednictvím Zákaznického centra Operátora či na kterémkoliv obchodním místě značky PREmobil.
7. V případě, že Účastník v průběhu trvání Účastnické smlouvy neplní podmínky dle bodu 3 těchto Podmínek, Operátor Nabídku u dané Účastnické smlouvy deaktivuje, stejně jako v případě, že si Účastník ke své Účastnické smlouvě zvolí tarif, ke kterému nelze Nabídka aktivovat. Operátor rovněž nabídku deaktivuje
v případě, existuje-li podezření na zneužití této Nabídky (např. využívání slevy jiným Účastníkem než odběratelem elektřiny či plynu od PRE či členem
jeho domácnosti).
8. V případě zkrácení zúčtovacího období se poskytnutá sleva dle těchto Podmínek poměrně sníží.
9. Poskytnutou Slevu nelze proplatit v penězích. Nabídku nelze převést na jiného Účastníka.
10. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto Podmínky v celém jejich rozsahu či Nabídku zrušit. O všech změnách bude Účastník
informován v zákonem předepsané formě.
11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 7. 2014.
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