Obchodní podmínky získání Balíčku minut a SMS
k tarifu MOBIL DATA
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681,
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
(dále jen „Podmínky“)
1.

Tyto Podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile
Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým zákazníkům
(dále jen „Účastníkům“) možnost získání Balíčku minut a SMS se
slevou 100% k tarifu MOBIL DATA (dále jen „Nabídka“).

2.

Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora na
adrese www.t-mobile.cz/extra-data. 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 webových stránkách.

3.

V otázkách neupravených v 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
společně jen „VPST“), Obchodních podmínek tarifů Mobil S, M, L,
XL, XXL a DATA, Obchodních podmínek Balíčků minut a SMS do
všech sítí pro Mobil, a dalších podmínek Účastníkem využívaných
služeb a nabídek Operátora uveřejněných na stránce
www.t-mobile.cz, dále platný Ceník služeb a ustanovení platného
právního řádu České republiky.

4.

Účastníci, kteří uzavřou novou Účastnickou smlouvu s tarifem
MOBIL DATA, získají možnost čerpat Balíček 100 minut do všech
sítí pro Mobil a Balíček 100 SMS do všech sítí pro Mobil (dále
individuálně jen „Balíček“ a souhrnně jen „Balíčky“) se slevou 100%
z ceny Balíčků uvedené v platném Ceníku služeb, a to po dobu 24
měsíců. Nabídka je podmíněna uzavřením nové Účastnické smlouvy
na výše uvedený tarif na 24 měsíců, a to výhradně na webových
stránkách www.t-mobile.cz/extra-data. S nabídkou není možné
využít Podmíněnou slevu na vybraná koncová zařízení.

5.

Nabídka je určena jen pro spotřebitele (tj. Účastníky, kteří mají
uzavřenu Účastnickou smlouvu na svoje r.č.). Nabídka není určena
pro Účastníky využívající výhod plynoucích ze Smlouvy
významného zákazníka či z Rámcové smlouvy.

6.

Fungování tarifu MOBIL DATA ani Balíčků získaných v rámci
Nabídky není touto Nabídkou nikterak dotčeno a řídí se Obchodními
podmínkami tarifů Mobil S, M, L, XL, XXL a DATA a Obchodními
podmínkami Balíčků minut a SMS do všech sítí pro Mobil. Účastníci
nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za Nabídku.

7.

Nabídka bez náhrady propadá v případě, že dojde k předčasnému
ukončení Účastnické smlouvy, ke které byla Nabídka aktivována,
Účastník přejde na jiný tarif nebo dojde k omezení či přerušení
poskytování služeb z důvodů uvedených v článku 3.4. bodech (i) až
(v) VPST.

8.

Operátor má právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto Podmínky
v celém rozsahu, stejně jako Nabídku kdykoliv zrušit. Takové změny
budou Účastníkům oznámeny v zákonem předepsané formě.

9. O konci platnosti Nabídky bude Operátor informovat na svých
webových stránkách www.t-mobile.cz.
10. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24.10. 2018.

