Podmínky nabídky ADSL internet s Twistem
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
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Tyto Podmínky nabídky ADSL/VDSL internet s Twistem (dále jen
„Podmínky“) závazně upravují podmínky, za nichž společnost
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) nabízí svým
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) Internet ADSL za snížený
měsíční paušál po dobu prvních 12 měsíců, resp. 24 měsíců dle
typu uzavřené smlouvy (dále jen „nabídka“).
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.
V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně
užijí ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s., Podmínek služby internet ADSL,
dále platný Ceník služeb a ustanovení platného právního řádu
České republiky.
Účastník, který v období od 2.1. do 30. 6. 2015 podá Objednávku
na uzavření Účastnické smlouvy na službu internet ADSL na
dobu neurčitou nebo na dobu určitou 24 měsíců a zároveň
prokáže, že je držitelem aktivní Twist SIM karty u TMCZ, získá při
první aktivaci ADSL/VDSL po dobu prvních celých 12 měsíců
nebo 24 měsíců užívání ADSL/VDSL snížený měsíční paušál za
ADSL/VDSL (dále jen „snížená cena“) dle následující tabulky
tarifů.
Tabulka – Rozsah nabídky dle tarifů:
Tarif

Snížená
bez DPH

Snížená
cena
s DPH

ADSL Basic*
– bez pevné

407,50
Kč

493,08
Kč

ADSL/VDSL
Standard
– bez pevné

407,50
Kč

493,08
Kč

Další podmínky
Snížená cena je platná
po dobu prvních 24
měsíců trvání
Účastnické smlouvy.
S nabídkou je možné
získat HW za
zvýhodněnou cenu
(např. ADSL modem) dle
aktuální nabídky TMCZ.

* Tarif internet ADSL Basic – bez pevné linky je možné aktivovat
pouze v případě, že nebude z technických důvodů možné
aktivovat tarif internet ADSL/VDSL Standard – bez pevné linky.
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Při změně Účastnické smlouvy na jakýkoliv jiný tarif než tarif
aktuální při objednání je nabídka automaticky deaktivována ke
dni účinnosti změny.
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Při převodu Účastnické smlouvy, ke které je nabídka aktivována,
na nového Účastníka se nabídka nepřevádí a nedočerpaná část
Nabídky bez náhrady propadá. Doba přerušení poskytování
služeb či doba blokování služeb na účastnickém čísle
neprodlužuje dobu čerpání nabídky. Při opětovné aktivaci
Internetu ADSL/VDSL se nabídka již neuplatní. Po uplynutí

nabídky spočívající ve snížení měsíčního paušálu je služba
Internet ADSL/VDSL zpoplatněna dle platného Ceníku služeb.
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TMCZ je oprávněn nabídku Účastníkovi deaktivovat i v případě
porušení povinnosti platit vyúčtování služeb řádně a včas. Nadále
by byla služba internet ADSL/VDSL Účastníkovi účtována dle
platného ceníku služeb. Deaktivace nabídky nemá vliv na příp.
závazek, v souvislosti s nímž Účastník nabídku získal.
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TMCZ si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání nabídky,
ale i v průběhu doby, kdy bude nabídka Účastníkem využívána,
aktualizovat a měnit podmínky a rozsah této nabídky. Takové
změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových
stránkách TMCZ, nebude-li stanoven termín pozdější, s čímž
Účastník okamžikem uzavření Účastnické smlouvy dává svůj
výslovný souhlas.

10. Nabídku lze kdykoli v době jejího trvání, ale i v průběhu doby, kdy
bude nabídka Účastníkem využívána, zrušit na tel. čísle
Zákaznického centra TMCZ 4603.
11. Nabídka není určena pro Účastníky s uzavřenou Rámcovou
smlouvou.
12. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 2. 1. 2015.

