
 

1. Tyto Podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile 
Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) svým zákazníkům (dále 
jen „Účastníkům“) nabízí získání balíčku Extra data k telefonu  (dále 
jen „Balíček“) ke svému tarifu na dobu 24 měsíců zdarma (dále též 
jen „Výhoda“).  . 

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách Operátora 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.  

3. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se na využití 
datových služeb přiměřeně užijí ustanovení aktuálních Všeobecných 
podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Ceníku služeb 
a platného právního řádu České republiky. Všeobecné podmínky 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a Ceník služeb jsou 
zveřejněny na stránce www.t-mobile.cz.  

4. Výhoda je určena pro Účastníky, kteří uzavřou novou (včetně 
přechodu z předplacené služby Twist a přenesení čísla od jiného 
poskytovatele) nebo prodlouží stávající Účastnickou smlouvu 
s jakoukoliv variantou tarifu Můj Tarif / Můj Svobodný Tarif / Můj 
Student, / Tarifem Start a tarify s výhodou Pořád Online  z tarifní 
generace 2021,  jejíž nedílnou součástí bude koupě mobilního 

telefonu, popřípadě tabletu nebo notebooku z aktuální nabídky 
TMCZ (dále jen „HW transakce“ a „HW“).  

5. Výhoda spočívá v možnosti aktivovat si zdarma Balíček výhradně 
prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile nainstalované do Zařízení 
Účastníka (dále jen „Aplikace“). Balíček lze v Aplikaci vyzvednout 
každé zúčtovací období počínaje úspěšným uzavřením, resp. 
prodloužením Účastnické smlouvy s HW transakcí, a to až po dobu 
24 měsíců trvání Účastnické smlouvy. Platnost Balíčku je vždy od 
jeho vyzvednutí  v Aplikaci do konce aktuálně probíhajícího 
zúčtovacího období. Účastník si pro aktivaci Balíčku na další 
zúčtovací období musí Balíček „vyzvednout“  v Aplikaci. 
Nezaktivováním Balíčku v době probíhajícího zúčtovacího období 
využití Výhody pro toto zúčtovací období bez dalšího zaniká. Balíček 
lze zrušit zavoláním na Zákaznické centrum Operátora.  

6. V rámci Balíčku má Účastník možnost využívat mobilní datové 
připojení v objemu 1 GB. 

7. Účastník může sledovat objem svých dat v rámci Aplikace, na 
webových stránkách Operátora v sekci Můj T-Mobile nebo na 
internetové stránce tmo.cz/dl, otevřené v prohlížeči mobilního 
telefonu.  Data z Balíčku se vždy čerpají přednostně před daty 
z jakéhokoliv tarifu. Účtování je po 1kb. 

8. Operátor je oprávněn na Balíček aplikovat tzv. EU datový limit 
definovaný v platném Ceníku služeb a Obchodních podmínkách EU 
roamingu. O výši EU datového limitu bude příp. Účastník informován 

zejména v Aplikaci, na webu Operátora v účtu Účastníka na Můj T-
Mobile atpod.  

9. TMCZ je oprávněn Balíček Účastníkovi bez dalšího zrušit při 
porušení jeho smluvních povinností (zejména v případě neplacení). 
Doba přerušení poskytování služeb neprodlužuje dobu čerpání 
Výhody.  

10. Balíček je určen zejména pro běžné aktivní využívání datových 
služeb Operátora samotným Účastníkem či Uživatelem. Jakékoliv 
využívání datových služeb jiným způsobem (strojové využití, 
systematizovaný provoz atd.) je považováno za zneužití těchto 
Podmínek s možností Balíček dočasně či trvale zrušit.   

11. Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům data v Balíčku v co 
nejvyšší možné kvalitě. Kvalita se přitom řídí kvalitou stanovenou pro 
tarif, ke kterému Účastník Balíček využije. Informace o kvalitě 
poskytovaných služeb jsou uvedeny v platném Ceníku služeb 
(minimální nabízená a zaručená úroveň kvality služby, odhadovaná 
maximální rychlost, inzerovaná rychlost).  

12. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto 
Podmínky v části týkající se popisu Výhody a Balíčku, platnosti 
Podmínek, možností aktivace a deaktivace Balíčku, okruhu 
Účastníků, pro které je Výhoda určena či nabízené kvality.   

13. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 9. 2021. 

 

 

Obchodní podmínky balíčku Extra data k telefonu  
 (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 
 


