Obchodní podmínky nabídky aplikace Endomondo
ve verzi Premium na 12 měsíců zdarma
(dále jen „Podmínky“)
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 (dále jen „Pořadatel“)
I. Obecná ustanovení
1.

Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) svým
zákazníkům využívajícím služby poskytované pod obchodní
značkou T-Mobile nabízí aplikaci Endomondo Sports Tracker
verze Premium zdarma na 12 měsíců (dále jen „Nabídka“).
Cena nabízeného obsahu je již zahrnuta v ceně zákazníkova
datového připojení.

2.

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.

3.

4.

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.
Nabídku mohou využít všichni zákazníci společnosti TMCZ
využívající mobilní hlasové telefonní služby poskytované pod
obchodní značkou T-Mobile (jak zákazníci s předplacenou
kartou TWIST, tak zákazníci s měsíčním vyúčtováním, kteří
užívají hlasový tarif) (dále jen „Účastníci“). Nabídku nemohou
využít zákazníci, kteří mají záporný kredit na předplacené kartě
Twist či Vyúčtování služeb po splatnosti či zákazníci, kteří mají
omezené či přerušené poskytování Služeb nebo pokud Nabídku
zneužívají.

5.

TMCZ nabídne Nabídku svým Účastníkům od 1.3.2014 0:01 do
31.3.2014 23:59.

6.

Nabídku tvoří možnost využívání aplikace Endomondo Sports
Tracker verze Premium (dále jen „aplikace Endomondo“) po
dobu 12 měsíců ode dne uplatnění aktivačního klíče, který
Účastník může získat dle bodu 7 těchto Podmínek. Aplikace
Endomondo je aplikace, která umožňuje zaznamenávat při
různých sportech čas, rychlost, vzdálenost, trasu na mapě,
spálené kalorie při tréninku, připravit individuální tréninkový plán
včetně deníku a statistik či analýz nebo např. informace o
počasí.

7.

Pro získání Nabídky je nutné navštívit stránky www.tmobile.cz/nasim během platnosti Nabídky. Na dané stránce
Účastník musí zadat své telefonní číslo. Na toto telefonní číslo
obdrží Účastník prostřednictvím SMS aktivační klíč. Každý
Účastník má nárok pouze na jeden aktivační klíč. Ze stránek
www.t-mobile.cz/nasim pak bude Účastník přesměrován na

stránku www.endomondo.com/redeem, kde se musí pro
úspěšné využití Nabídky registrovat dle podmínek služby
Endomondo uveřejněných na
http://www.endomondo.com/terms či se musí přihlásit ke svému
již existujícímu účtu. Následně musí Účastník zadat na
stránkách www.endomondo.com na svém účtu aktivační klíč,
který mu byl zaslán prostřednictvím SMS. Aktivační klíč musí
Účastník uplatnit nejpozději do 30. 4. 2014 Po uplynutí tohoto
časového období aktivační klíč pozbývá platnost a Účastník
ztratí nárok na využití Nabídky. Po zadání aktivačního klíče si
Účastník může stáhnout aplikaci Endomondo do svého
chytrého telefonu a využívat ji podobu 12 měsíců zdarma.
8.

Po uplynutí 12 měsíců bude aplikace Endomondo převedena na
aplikaci Endomondo Sports Tracker bez výhod verze Premium,
tedy na neplacenou verzi aplikace Endomondo.

9.

TMCZ si vyhrazuje právo kdykoliv Nabídku aktualizovat a měnit.

10. Pro úspěšné využití Nabídky je třeba mít chytrý telefon nebo

tablet s operačním systémem iOS nebo Android připojený
k internetu. Účastníkům se datový provoz na
www.t-mobile.cz/nasim a m.t-mobile.cz/nasim neodečítá z
objemu dat (z FUP) přidělenému k jejich tarifu či Účastnické
smlouvě. Ostatní provoz včetně využití a stažení dané nabídky
se z objemu dat (z FUP) odečítá standardní cestou.

11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2014.

