
 

1. Tyto Podmínky získání balíčku Neomezená data na 30 dnů zdarma 
(dále jen „Balíček“ nebo „Výhoda“) stanoví pravidla, za nichž 
společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) svým 
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) tuto Výhodu poskytuje. 

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 vždy 
rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených internetových 
stránkách.  

3. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se na využití 
datových služeb přiměřeně užijí ustanovení aktuálních Všeobecných 
podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Ceníku služeb 
a platného právního řádu České republiky. Všeobecné podmínky 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a Ceník služeb jsou 
zveřejněny na stránce www.t-mobile.cz.  

4. Výhoda spočívá v možnosti aktivovat si zdarma Balíček. V rámci 
Balíčku má Účastník možnost využívat mobilní datové připojení bez 
přiděleného datového limitu a bez rychlostního omezení, tj. 
neomezeně. Platnost Balíčku je 30 dní od jeho aktivace. 

5. Výhoda je určena pro Účastníky bez uzavřené Rámcové smlouvy, 
kteří mají uzavřenu Účastnickou smlouvu s jakoukoliv variantou 
tarifu Můj Tarif / Můj Svobodný Tarif / Můj Student / Tarifem Start a 

tarify s výhodou Pořád Online z tarifní generace 2021, a kteří zároveň 
od 1. 6. 2020 provedou jakoukoliv digitální transakci definovanou 
v čl. 6 těchto Podmínek. 

6. Digitální transakcí dle těchto Podmínek se rozumí navýšení 
stávajícího tarifu, uzavření nové Účastnické smlouvy, prodloužení 
stávající Účastnické smlouvy na dobu určitou na 24 měsíců, přechod 
z předplacené služby Twist na paušální měsíční tarif, a to 
prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile nainstalované do Zařízení 
Účastníka (dále jen „Aplikace“) či na webových stránkách Operátora 
www.t-mobile.cz. Po úspěšném dokončení požadované digitální 
transakce se Účastníkovi v jeho Aplikaci objeví možnost aktivace 
Balíčku. Možnost aktivovat Balíček v Aplikaci má Účastník po dobu 
30 dnů od provedení digitální transakce, nezaktivováním Balíčku 
v 30denní době nárok na využití Výhody bez dalšího zaniká. 
Jakákoliv aktivace příp. dalšího Balíčku, na který Účastník získal 
nárok splněním zde definovaných podmínek, dochází bez dalšího 
ke zrušení Balíčku předchozího. Balíček lze zrušit zavoláním na 
Zákaznické centrum Operátora.  

7. Účastník může sledovat objem svých dat v rámci Aplikace, na 
webových stránkách Operátora v sekci Můj T-Mobile nebo na 
landing page.  Data z Balíčku se vždy čerpají přednostně před daty 
z jakéhokoliv tarifu či balíčku. 

8. Operátor je oprávněn na Balíček aplikovat tzv. EU datový limit 
definovaný v platném Ceníku služeb a Obchodních podmínkách EU 

roamingu. O výši EU datového limitu bude příp. Účastník informován 
zejména v Aplikaci, na webu Operátora v účtu Účastníka na Můj T-
Mobile atpod.  

9. TMCZ je oprávněn Balíček Účastníkovi bez dalšího zrušit při snížení 
tarifu v době, kdy Balíček v souvislosti s digitální transakcí využívá a 
při změně na jakýkoliv jiný než Můj Tarif či Můj Svobodný tarif. 

10. Nabídka je určena zejména pro běžné aktivní využívání datových 
služeb Operátora samotným Účastníkem či Uživatelem. Jakékoliv 
využívání datových služeb jiným způsobem (strojové využití, 
systematizovaný provoz atd.) je považováno za zneužití těchto 
Podmínek.  Zároveň je za zneužití těchto Podmínek považováno 
opakované navyšování a snižování tarifu za účelem získání Balíčku 
a stejně tak situace, kdy Účastník významně sníží svůj stávající tarif 
a v každém dalším období svůj tarif postupně navyšuje tak, aby 
splnil podmínku pro získání Balíčku. V případě podezření na zneužití 
Podmínek je TMCZ oprávněn Účastníka z akce na získání Balíčku 
dle svého uvážení dočasně či trvale vyloučit. Tato aktivita se 
vyhodnocuje na úrovni Účastníka, čili na úrovni jeho IČ či RČ a 
v takovém případě má tedy TMCZ možnost vyloučit z této akce 
všechny Účastnické smlouvy daného Účastníka.  

11. Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům data v Balíčku v co 
nejvyšší možné kvalitě. Kvalita se přitom řídí kvalitou stanovenou pro 
tarif, ke kterému Účastník Balíček využije. Informace o kvalitě 
poskytovaných služeb jsou uvedeny v platném Ceníku služeb 
(minimální nabízená a zaručená úroveň kvality služby, odhadovaná 
maximální rychlost, inzerovaná rychlost).  

12. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto 
Podmínky v části týkající se popisu Výhody a Balíčku, platnosti 
Podmínek, možností aktivace a deaktivace Balíčku, okruhu 
Účastníků, pro které je Výhoda určena či nabízené kvality.   

13. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.9.2021 
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