Obchodní podmínky pro T-Mobile Twist Volání 100

(dále jen „Obchodní podmínky“)
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

1. Tyto Obchodní podmínky stanoví pravidla,
za nichž spoleènost T-Mobile Czech
Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) poskytuje
předplacené služby elektronických
komunikací, konkrétnì balíèek volných
minut Twist Volání 100.
2. Balíèek Twist Volání 100 je týdenní balíèek
obsahující 100 volných minut pro volání do
sítì T-Mobile mimo špièku, tj. v pracovních
dnech mimo období od 8.00 do 19.00
hodin a po celý den o víkendech a státních
svátcích (dále jen „balíèek“).
3. Cena balíèku se řídí aktuálním Ceníkem
služeb, který je uveden na stránkách
www.t-mobile.cz.
4. Volné minuty v balíèku lze využívat po celou
dobu platnosti balíèku pro volání do sítì
T-Mobile mimo špièku až do jejich
vyèerpání. První minuta hovoru s využitím
balíèku se úètuje celá, dále je èerpání
volných minut z balíèku úètováno
po 30 vteřinách. Délka jednoho hovoru
je maximálnì 65 minut.
5. Platnost balíèku trvá vždy týden od jeho
aktivace a konèí vždy ve 23.59.59. Balíèek
se po prvním objednání dále aktivuje vždy
automaticky, a to v týdenních intervalech
poèínaje stejným dnem v týdnu, jako byl
den provedení aktivace balíèku. Příklad:
pokud si Úèastník aktivuje balíèek
ve středu daného týdne v 16.00, bude
platnost balíèku ukonèena ve středu
(ve 23.59.59) týdne následujícího a zároveò
bude balíèek znovu automaticky aktivován
(obnoven) na další týden (s platností
do následující středy 23.59.59). V případì
nedostateèného kreditu v okamžiku
automatické obnovy balíèku, dojde
k automatické deaktivaci balíèku. Pokud
si Úèastník dobije po automatické
deaktivaci balíèku svùj kredit, bude mu
balíèek znovu automaticky aktivován
pro následující týdenní interval poèínající

stejným dnem v týdnu, jako byl den
poslední aktivace balíèku. Úèastník mùže
balíèek využívat i dříve, pokud si jej po
dobití aktivuje prostřednictvím SMS,
Mùj T-Mobile nebo na èísle 4603; takto
je nastaven nový týdenní interval pro
automatickou aktivaci balíèku.
6. Balíèek lze aktivovat se všemi tarify Twist
Balíèek lze aktivovat prostřednictvím SMS
ve stanoveném tvaru, na t-zones v sekci
Mùj T-Mobile nebo na èísle 4603. Cena
balíèku je Úèastníkovi odeètena z kreditu
v okamžiku objednání, resp. automatického
obnovení. V případě konferenčního hovoru
sestavovaného účastníkem jsou volné
minuty z balíčku využity pouze pro odchozí
hovor na první volané číslo sítě T-Mobile.
7. Po ukonèení platnosti balíèku nebo využití
volných jednotek, které balíèek obsahuje,
se cena volání řídí aktuálním Ceníkem
služeb.
8. Balíèek lze deaktivovat kdykoliv
prostřednictvím SMS ve stanoveném tvaru,
na t-zones v sekci Mùj T-Mobile nebo na
èísle 4603. Deaktivací dojde k zastavení
automatického obnovování balíèku. Pokud
bude deaktivace provedena v okamžiku,
kdy již došlo k automatickému obnovení
balíèku, bude deaktivace platná až pro
následující období (obnovení balíèku).
O provedení deaktivace a ukonèení
platnosti balíèku bude Úèastník informován
SMS zprávou.
9. Balíèek nelze převádìt na jiného Úèastníka.
V takovémto případì balíèek propadá bez
náhrady, i přestože nebyl ještì vyèerpán.
10. T-Mobile Czech Republic a.s. si vyhrazuje
právo kdykoli ukonèit možnost aktivace
a využívání balíèku. O této skuteènosti bude
T-Mobile Czech Republic a.s. informovat
na stránkách www.t-mobile.cz s nejménì
5denním předstihem.

11. Balíèek nelze využít v roamingu.
12. Balíèek není urèen pro volání na èísla GSM
bran. Skuteènost, že Úèastník balíèek
využívá pro volání do GSM bran v míře,
která výraznì překraèuje potřeby
prùmìrného Úèastníka, se považuje za
zneužití poskytovaných Služeb ve smyslu
ustanovení èl. 7.3. písm. c) Všeobecných
podmínek spoleènosti T-Mobile Czech
Republic a.s., v jehož dùsledku je TMCZ
oprávnìn omezit èi přerušit poskytování
Služeb elektronických komunikací
prostřednictvím balíèku.
13. Spoleènost T-Mobile Czech Republic a.s.
si vyhrazuje právo kdykoli mìnit ceny
a podmínky poskytování balíèku. Zmìna
nabývá úèinnosti dnem jejího zveřejnìní
na www.t-mobile.cz.
14. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti
a úèinnosti dne 18. 8. 2007.

