Obchodní podmínky balíčků FRAG100 a FRAG200
(dále jen „Podmínky“)
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,

1.

Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž
společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen
„Operátor“) svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“)
nabízí balíčky FRAG100 a FRAG200
k vybraným tarifům Operátora (dále jen
„Nabídka“ nebo individuálně jen „Balíček“).

2.

Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách
Operátora na adrese www.t-mobile.cz/podpora/kestazeni. Takto uveřejněné Podmínky nejsou samostatně
bez splnění dalších podmínek návrhem na uzavření
smlouvy. 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 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, Obchodních podmínek
portálu FRAG, platného Ceníku služeb a ustanovení
platného právního řádu České Republiky.
Po dobu trvání Nabídky získává Účastník nárok na
stahování libovolného multimediálního obsahu
nabízeného na portálu FRAG na internetových
stránkách www.frag.cz (dále též jen „Portál FRAG“), a
to v hodnotě 100 kreditů v případě balíčku FRAG100
nebo 200 kreditů v případě balíčku FRAG200, a to vždy
na 30 dní od aktivace Balíčku.

5.

Balíček si Účastník aktivuje na stránkách www.tmobile.cz/muj-t- mobile nebo na Portálu FRAG. Balíček
se následně automaticky obnovuje v pravidelných třiceti
denních intervalech až do okamžiku jeho deaktivace ze
strany Účastníka nebo do vypršení platnosti Nabídky
podle toho, která z možností nastane jako první.

6.

Informaci o aktuálním zůstatku disponibilních kreditů
získá Účastník na Portálu FRAG. Uskuteční-li Účastník
na Portálu FRAG nákup za vyšší hodnotu (cenu), než je
jeho disponibilní zůstatek kreditu, bude mu rozdíl v ceně
Operátorem vyúčtován v rámci měsíčního vyúčtování
služeb Operátora. Nevyčerpaný kredit se nepřevádí do
dalšího období.

7.

Balíček si může Účastník kdykoliv zrušit (deaktivovat)
na stránkách Operátora www.t-mobile.cz nebo na
Portálu FRAG. Deaktivací Balíčku dochází k
automatickému ukončení jeho pravidelné obnovy.
Přidělené kredity může účastník využít až do
vypršení jejich platnosti (tj. v rámci příslušného
třicetidenního období). Opětovnou aktivací Balíčku ve
stejném třicetidenním období, ve kterém došlo k jeho
deaktivaci, Účastníkovi nevzniká nárok na opakované
přidělení plného počtu kreditů. Účastníkovi je v
takovémpřípadě pouze znovu aktivována
automatická obnova Balíčku, stávající množství
kreditů se nemění.

8.

Balíček FRAG100 lze získat výhradně k tarifu Student.
Balíček FRAG200 lze získat výhradně k tarifům Mobil M,
Mobil L, Mobil XL, Mobil XXL, S námi síť nesíť, S námi
bez hranic, S námi bez hranic+ a S námi sdílený. Tato
Nabídka není určena pro Účastnické smlouvy uzavřené
pod Rámcovou smlouvou nebo Smlouvou významného
zákazníka. Nabídku nemohou využít firemní zákazníci a
zákazníci využívající služby mimo značku T-Mobile.
Nabídka zaniká v případě převodu Účastnické smlouvy na
jiného Účastníka, v případě změny tarifu na jiný tarif než
ten, který je součástí Nabídky, v případě ukončení
platnosti Účastnické smlouvy, v případě předčasného
ukončení Účastnické smlouvy.

9.

Tato Nabídka je časově omezená a platí do 31. 12. 2017.

10. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a
měnit tyto Podmínky v celém rozsahu. O změnách bude
Operátor Účastníky informovat v zákonem předepsané
formě.
11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6.
2017.

