Vždy nejnovější smartphone z řady – všeobecné podmínky
Službou Vždy nejnovější smartphone z řady (dále jen „služba“ nabízí MOBIL POHOTOVOST (dále jen
„prodejce“) kupujícím možnost pořízení přístroje v rámci spotřebitelského úvěru za podmínek
definovaných níže.

Článek I
Výklad základních pojmů
Přístroj – zahrnuje koncová zařízení, která jsou způsobilá pro používání v GSM sítích, nabízené ze strany
prodávajícího v rámci služby Vždy nejnovější smartphone z řady. Aktuální seznam Přístrojů, které lze v rámci
služby získat je uveden na stránkách https://www.mp.cz/vzdy-nejnovejsi-z-rady.
Kupující – každá fyzická či právnická osoba, která od prodávajícího zakoupila Přístroj v rámci služby Vždy
nejnovější z řady.
Poskytovatel spotřebitelského úvěru - banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní
značku Cetelem).

Článek II
Popis služby
2.1 Služba spočívá v poskytnutí spotřebitelského úvěru Poskytovatelem spotřebitelského úvěru za podmínek
uvedených níže k financování nákupu Přístroje.
2.2 Okamžikem schválení spotřebitelského úvěru se Kupující stává vlastníkem Přístroje – přechází na něj
vlastnické právo k Přístroji.
2.3 Kupující má v rámci služby možnost Přístroj obměnit a to nejdříve 12. měsíc a nejpozději 24. měsíc od
pořízení služby. Kupující nemusí využít možnosti obměny Přístroje v rámci služby.
2.4 V případě obměny Přístroje je mezi Kupujícím a prodejcem uzavřena kupní smlouva na tento Přístroj,
Kupujícímu je kupní cena prodejcem vyplacena. Kupující následně může použít obdrženou kupní cenu
k úplnému (obměna ve 12. a 24. měsíci) či částečnému (obměna ve 13. – 23. měsíci) doplacení spotřebitelského
úvěru na prodaný Přístroj.

Článek III
Realizace obměny přístroje
3.1 Realizace obměny Přístroje probíhá na prodejnách prodejce (seznam prodejen zde:
https://www.mp.cz/prodejny). Kupující se musí dostavit na jakoukoliv z prodejen prodejce a tam obměnu
přístroje zrealizovat.

3.2 Obměnu lze zrealizovat:
a)

12. měsíc od pořízení služby za podmínek uvedených níže

b) 13. – 23. měsíc po pořízení služby za podmínek uvedených níže
c)

24. měsíc od pořízení služby za podmínek uvedených níže

3.3 Obměna ve 12. měsíci
3.3.1 12. měsíc od pořízení služby má Kupující možnost obměnit svůj Přístroj.
Podmínkou umožnění obměny je bezproblémové splácení spotřebitelského úvěru. Ke dni žádosti o obměnu
musí mít Kupující zaplaceno 12 měsíčních splátek.
3.3.2 Prodejce od kupujícího převezme Přístroj, který následně otestuje po stránce funkčnosti a vizuálního
stavu. Prodejce následně s Kupujícím uzavře kupní smlouvu na obměňovaný přístroj, v rámci které vyplatí
prodejce Kupujícímu kupní cenu za Přístroj.
a)

V případě, že není Přístroj poškozený, je kupní cena rovna pořizovací ceně Přístroje po odečtení
hodnoty již zaplacených 12 měsíčních splátek.

b) V případě, že je Přístroj poškozený, je kupní cena rovna pořizovací ceně Přístroje po odečtení hodnoty
poškození (viz. článek VI těchto všeobecných podmínek) a po odečtení hodnoty již zaplacených 12
měsíčních splátek.
3.3.3 Kupující může použít obdrženou kupní cenu k úplnému (pokud není Přístroj poškozený) či částečnému
(pokud je Přístroj poškozený) doplacení spotřebitelského úvěru. Více informací o parametrech spotřebitelského
úvěru je uvedeno v článku IV těchto podmínek.
3.3.4 Kupující má následně možnost uzavřít novou smlouvu o spotřebitelském úvěru na jakýkoliv Přístroj, který
je aktuálně v nabídce služby.
3.4 Obměna ve 13. – 23. měsíci
3.4.1 13. – 23. měsíc od pořízení služby má Kupující možnost obměnit svůj Přístroj.
Podmínkou umožnění obměny je bezproblémové splácení spotřebitelského úvěru. Ke dni žádosti o obměnu
musí mít Kupující zaplaceno tolik měsíčních splátek, kolik odpovídá měsíci, ve kterém o obměnu žádá.
3.4.2 Prodejce od Kupujícího převezme Přístroj, který následně otestuje po stránce funkčnosti a vizuálního
stavu. Prodejce následně s Kupujícím uzavře kupní smlouvu na obměňovaný přístroj, v rámci které vyplatí
prodejce Kupujícímu kupní cenu za Přístroj.
a)

V případě, že není Přístroj poškozený, je kupní cena rovna pořizovací ceně Přístroje po odečtení
hodnoty jistiny, která zbývá ke splacení spotřebitelského úvěru (tedy bez úroků).

b) V případě, že je Přístroj poškozený, je kupní cena rovna pořizovací ceně Přístroje po odečtení hodnoty
poškození (viz. článek VI těchto všeobecných podmínek) a po odečtení hodnoty jistiny, která zbývá ke
splacení spotřebitelského úvěru (tedy bez úroků).
3.4.3 Kupující může použít obdrženou kupní cenu k částečnému (Kupující musí navíc doplatit úročení úvěru)
doplacení spotřebitelského úvěru. Více informací o parametrech spotřebitelského úvěru je uvedeno v článku IV
těchto podmínek.

3.4.4 Kupující má následně možnost uzavřít novou smlouvu o spotřebitelském úvěru na jakýkoliv Přístroj, který
je aktuálně v nabídce služby.
3.5 Obměna ve 24. měsíci
3.5.1 24. měsíc od pořízení služby má Kupující možnost obměnit svůj Přístroj.
Podmínkou umožnění obměny je bezproblémové splácení spotřebitelského úvěru. Ke dni žádosti o obměnu
musí mít Kupující zaplaceno 24 měsíčních splátek.
3.5.2 Prodejce od Kupujícího převezme Přístroj, který následně otestuje po stránce funkčnosti a vizuálního
stavu. Prodejce následně s Kupujícím uzavře kupní smlouvu na obměňovaný přístroj, v rámci které vyplatí
prodejce Kupujícímu kupní cenu za Přístroj.
a)

V případě, že není Přístroj poškozený, je kupní cena rovna pořizovací ceně Přístroje po odečtení
hodnoty již zaplacených 24 měsíčních splátek, přičemž tato hodnota je ponížena o zaplacené úroky.

b) V případě, že je Přístroj poškozený, je kupní cena rovna pořizovací ceně Přístroje po odečtení hodnoty
poškození (viz. článek VI těchto všeobecných podmínek) a po odečtení hodnoty již zaplacených 24
měsíčních splátek, přičemž tato hodnota je ponížena o zaplacené úroky .
3.5.3 Kupující může použít obdrženou kupní cenu k úplnému (pokud není Přístroj poškozený) či částečnému
(pokud je Přístroj poškozený) doplacení spotřebitelského úvěru. Více informací o parametrech spotřebitelského
úvěru je uvedeno v článku IV těchto podmínek.
3.5.4 Kupující má následně možnost uzavřít novou smlouvu o spotřebitelském úvěru na jakýkoliv Přístroj, který
je aktuálně v nabídce služby.

Článek IV
Parametry spotřebitelského úvěru
4.1 Hodnoty měsíčních splátek u Přístrojů na www.mp.cz/vzdy-nejnovejsi-z-rady jsou uvedeny bez pojištění
schopnosti splácet.
4.2 Kupující si může při sjednávání spotřebitelského úvěru zvolit, zda chce sjednat úvěr s pojištěním či bez
pojištění schopnosti splácet.
4.3 Ilustrační příklad - Obměna ve 12 měsíci
Cena zboží

18 990 Kč

Přímá platba (od 0 % z ceny zboží)

0 Kč

Výše úvěru (cena zboží/služby mínus přímá platba)
Počet měsíčních splátek
Výše měsíční splátky
Celková částka splatná klientem

18 990 Kč
12 + doplatek
781 Kč + 9 618 Kč
18 990 Kč

Roční úroková sazba

0%

Roční procentní sazba nákladů

0%

Úvěr bez pojištění schopnosti splácet
Při obměně ve 12. měsíci obdrží Kupující od prodejce při prodeji Přístroje 9 618 Kč, kterými může úvěr zcela
doplatit a nepřeplatit tak ani korunu navíc.

4.4 Ilustrační případ - Obměna ve 13. – 23. měsíci
Na příkladu je uvedena obměna ve 20. měsíci
Cena zboží

18 990 Kč

Přímá platba (od 0 % z ceny zboží)

0 Kč

Výše úvěru (cena zboží/služby mínus přímá platba)
Počet měsíčních splátek
Výše měsíční splátky

18 990 Kč
20 + doplatek
781 Kč + 7 281 Kč

Celková částka splatná klientem

22 901 Kč

Roční úroková sazba

16,99%

Roční procentní sazba nákladů

18,10%

Úvěr bez pojištění schopnosti splácet
Při obměně ve 20. měsíci obdrží Kupující od prodejce při prodeji Přístroje 3 370 Kč. Celková splatná výše úvěru
je 7 281 Kč.
4.5 Ilustrační případ - Obměna ve 24. měsíci
Cena zboží

18 990 Kč

Přímá platba (od 0 % z ceny zboží)
Výše úvěru (cena zboží/služby mínus přímá platba)
Počet měsíčních splátek
Výše měsíční splátky
Celková částka splatná klientem

0 Kč
18 990 Kč
24 + doplatek
781 Kč + 4 495 Kč
23 239 Kč

Roční úroková sazba

16,99%

Roční procentní sazba nákladů

18,22%

Úvěr bez pojištění schopnosti splácet
Při obměně ve 24. měsíci obdrží Kupující od prodejce při prodeji Přístroje 4 495 Kč, který může úvěr zcela
doplatit a nepřeplatit ani korunu navíc.
4.6 Ilustrační případ - Bez obměny – Kupující nevyužije možnost obměny Přístroje a
splácí úvěr až do konce
Cena zboží
Přímá platba (od 0 % z ceny zboží)
Výše úvěru (cena zboží/služby mínus přímá platba)

18 990 Kč
0 Kč
18 990 Kč

Počet měsíčních splátek

30

Výše měsíční splátky

781 Kč

Celková částka splatná klientem

23 442 Kč

Roční úroková sazba

16,99%

Roční procentní sazba nákladů

18,22%

Úvěr bez pojištění schopnosti splácet
Kupující se může rozhodnout nevyužít možnost obměny Přístroje. Spotřebitelský úvěr pak doplatí za 30 měsíců
od pořízení Přístroje. Celková částka splatná Kupujícím pak činí 23 442 Kč.

Článek V
Maximální výše splátky při obnovení služby
5.1 V rámci obměny Přístroje pořízeného prostřednictvím služby garantuje prodejce Kupujícímu, že u nového
spotřebitelského úvěru, který Kupující uzavře v rámci obměny, nepřesáhne výše nové měsíční splátky Kupujícím
vybraného Přístroje tyto hodnoty:
5.2
Přístroje – značka Apple
Prodejní cena Přístroje

Maximální výše měsíční splátky

od

do

9 000 Kč
11 000 Kč

11 000 Kč
13 000 Kč

490 Kč
550 Kč

13 000 Kč
15 000 Kč

15 000 Kč
17 000 Kč

650 Kč
750 Kč

17 000 Kč

20 000 Kč

850 Kč

20 000 Kč
23 000 Kč

23 000 Kč
26 000 Kč

950 Kč
1 100 Kč

26 000 Kč
30 000 Kč

30 000 Kč
35 000 Kč

1 200 Kč
1 300 Kč

5.3
Přístroje – ostatní značky
Prodejní cena Přístroje

Maximální výše měsíční splátky

od
9 000 Kč

do
11 000 Kč

590 Kč

11 000 Kč
13 000 Kč

13 000 Kč
15 000 Kč

650 Kč
750 Kč

15 000 Kč

17 000 Kč

790 Kč

17 000 Kč

20 000 Kč

850 Kč

20 000 Kč
23 000 Kč

23 000 Kč
26 000 Kč

950 Kč
1 100 Kč

26 000 Kč

30 000 Kč

1 200 Kč

30 000 Kč

35 000 Kč

1 300 Kč

Článek VI
Ponížení kupní ceny Přístroje
6.1 Při využití obměny ze strany Kupující převezme prodejce od Kupujícího Přístroj, který následně otestuje po
stránce funkčnosti a vizuálního stavu.
6.2 Prodejce je oprávněn ponížit kupní cenu Přístroje v závislosti na jeho stavu a funkčnosti, stejně jako je
oprávněn odmítnout uzavření kupní smlouvy s Kupujícím a to za předpokladu, že je stav Přístroje takový, že
neumožňuje jeho další prodej, či opravu, bez vynaložení nepřiměřených nákladů ze strany prodejce.
6.3 Při určování ponížení kupní ceny Přístroje v závislosti na jeho poškození – vizuálním stavu se bude prodejce
řídit následujícími hodnotami:
Hodnoty poškození - ponížení kupní ceny Přístroje
Prodejní cena Přístroje
Ponížení kupní ceny Přístroje v závislosti na poškození
od

do

Malé poškození

Střední poškození

Velké poškození

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

30%
30%
30%
30%
30%
25%
25%
25%
25%

9 000 Kč

11 000 Kč

10%

11 000 Kč
13 000 Kč

13 000 Kč
15 000 Kč

10%
10%

15 000 Kč
17 000 Kč

17 000 Kč
20 000 Kč

10%
10%

20 000 Kč
23 000 Kč

23 000 Kč
26 000 Kč

10%
10%

26 000 Kč
30 000 Kč

30 000 Kč
35 000 Kč

10%
10%

Malé poškození znamená zejména, že


na krytu Přístroje jsou malé oděrky, které zásadně nezhoršují optický vzhled přístroje a/nebo



na displeji Přístroje jsou malé rýhy, které nejsou patrné na dotyk a zásadně nezhoršují optický vzhled
Přístroje, jakož i možnost jeho ovládání skrze dotykovou plochu displeje.

Střední poškození znamená zejména, že


na krytu Přístroje jsou rýhy (hlubší defekty krytu, které jsou patrné na dotyk), či větší množství oděrek,
které zhoršují optický vzhled Přístroje a/nebo



na displeji Přístroje jsou rýhy, které jsou patrné na dotyk a zhoršují optický vzhled Přístroje, jakož i
možnost jeho ovládání skrze dotykovou plochu displeje.

Velké poškození znamená zejména, že


kryt Přístroje nese stopy po pádu, má praskliny, či oloupané rohy, popřípadě chybí některé jeho části
a/nebo



na displeji Přístroje jsou praskliny či hluboké rýhy, které jsou patrné na dotyk a zhoršují optický vzhled
Přístroje, jakož i možnost jeho ovládání skrze dotykovou plochu displeje a/nebo



je Přístroj zasažen vlhkostí (oxidace základní desky, či jakýchkoliv vnitřních částí Přístroje.

6.4 Při určování ponížení kupní ceny Přístroje v závislosti na jeho nefunkčnosti (funkční vada Přístroje) se bude
prodejce řídit aktuálně platným ceníkem servisních zásahů, přičemž kupní cena Přístroje bude ponížena o
náklady, které budou, dle tohoto ceníku servisních zásahů, nutné pro odstranění této funkční vady.

6.5 Kupující nemá právní nárok na uzavření kupní smlouvy s prodejcem.

Článek VII
Podmínky získání úvěru
7.1 Kupující musí splnit následující podmínky pro získání spotřebitelského úvěru:
a)

Svéprávnost

b) Pravidelný a trvalý zdroj příjmů
c)

Kupující není ve zkušební ani ve výpovědní době

7.2 Kupující musí doložit následující doklady v okamžiku žádosti o spotřebitelský úvěr:
a)

Výše úvěru do 50 000 Kč
o

Platný doklad totožnosti

b) Výše úvěru nad 50 000 Kč

c)

o

Platný doklad totožnosti

o

Platný doklad totožnosti a partnera a jeho podpis (je-li partner uveden v žádosti o úvěr)

Výše úvěru nad 80 000 Kč
o

Platný doklad totožnosti

o

Platný doklad totožnosti a partnera a jeho podpis (je-li partner uveden v žádosti o úvěr)

o

Doklad prokazující adresu bydliště

o

Doklad pro ověření příjmů

Článek VIII
Pojištění možnosti splácet
8.1 Společně s poskytnutím spotřebitelského úvěru si může Kupující sjednat pojištění schopnosti splácet.
Kupující si může vybrat ze dvou souborů pojištění schopnosti splácet.
8.2 SOUBOR MASTER
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání nebo hospitalizace*, pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně a úmrtí.
Úhrada za pojištění ve výši 4,99 % z měsíční splátky úvěru.
* Pojištěný je pojištěn vždy pouze na jedno z těchto rizik; rozsah pojištění se mění v průběhu trvání pojištění, a to
i opakovaně dle aktuálního zaměstnaneckého statutu klienta.
8.3 SOUBOR MASTER PLUS
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání nebo hospitalizace*, pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně a úmrtí
a dále Pojištění odcizení věci a Pojištění Home Assistance. Úhrada za pojištění ve výši 4,99 % z měsíční splátky
úvěru + 49 Kč každý měsíc po dobu splácení úvěru.
* Pojištěný je pojištěn vždy pouze na jedno z těchto rizik; rozsah pojištění se mění v průběhu trvání pojištění, a to
i opakovaně dle aktuálního zaměstnaneckého statutu klienta.

Článek IX
Závěrečná ustanovení

9.1 Prodejce je zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zprostředkovatel a zastupuje na základě smlouvy o
spolupráci Poskytovatele spotřebitelského úvěru.
9.2 Poskytovatel spotřebitelského úvěru ani prodejce neposkytuje spotřebiteli „radu“ podle pravidel
stanovených v § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
9.3 Těmito všeobecnými podmínkami nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.
9.4 Tyto všeobecnými podmínky a vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
9.5 V případě, že kterékoli ustanovení těchto detailních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným
nebo nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a nebude
mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení, nestanoví-li zákon jinak.
9.6 Prodejce si vyhrazuje právo na změnu podmínek, přičemž platí, že jejich změna je účinná ode dne
zveřejnění na www.mp.cz, není-li v Podmínkách stanoveno jinak.

V Praze, dne 13. 4. 2017

