Obchodní podmínky na Internet v zahraničí za cenu
EU po celém světě
(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
1.

Tyto podmínky závazně upravují podmínky, za nichž společnost
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) nabízí svým
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) možnost využít balíčky
Internet v zahraničí na den a Internet v zahraničí 100 MB (dále jen
„Balíčky“) po celém světě za cenu odpovídající používání Balíčku
pouze v EU (dále jen „nabídka“).

2.

Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách Operátora
na adrese www.t-mobile.cz/dobijeni. Podmínky či jejich část mohou
být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí,
plakáty, atd. Takto uveřejněné podmínky nejsou samostatně bez
splnění dalších podmínek návrhem na uzavření smlouvy. 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 přiměřeně užijí
ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s., Podmínek zpracování osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále
jen „VPST“),Obchodních podmínek pro T-Mobile Internet
v zahraničí na den a Obchodních podmínek T-Mobile Internet
v zahraničí 100 MB, Podmínek pro základní tarify Twist, dále
aktuální Ceník služeb a ustanovení platného právního řádu České
republiky.

4.

Nabídku lze využít opakovaně, a to od 15. 6. 2014 do 29. 11. 2014.

5.

Pro využití nabídky je rozhodující datum aktivace Balíčku.

6.

Využívání Balíčků po celém světě pro účely těchto Podmínek
znamená ve všech státech světa, kde Operátor poskytuje
roamingové služby. Seznam roamingových partnerů Operátora je
k dispozici na www.t-mobile.cz/roaming.

7.

Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání této Nabídky, ale
i v průběhu doby, kdy bude Nabídka Účastníkem využívána,
aktualizovat a měnit tyto Podmínky v celém rozsahu. Takové
změny budou Účastníkovi oznámeny zákonem stanoveným
způsobem.

8.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 31. 10. 2014 a
v plném rozsahu nahrazují Podmínky platné a účinné od 28. 8.
2014.

