internet na měsíc s datovými limity 2 GB, 5 GB a 10
GB za zvýhodněnou cenu
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
(dále jen „Podmínky“)
Balíček, neprodlužuje dobu využití Balíčku.
1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost T-Mobile
Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) svým individuálně osloveným 9. Balíček může Účastník kdykoliv zrušit, ale při opětovné aktivaci Balíčku již
zákazníkům předplacených služeb Twist (dále jen „Účastníkům“) nabízí
nebude zvýhodněná cena získaná v rámci Nabídky obnovena.
balíček Twist Internet na měsíc s datovými limity 2, 5 a 10 GB za 10. V případě, že vznikne podezření na zneužití této Nabídky, bude takové
zvýhodněnou cenu (dále společně též jen „Nabídka“).
chování Účastníka považováno za zneužití služeb podle příslušných
2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora
ustanovení VPST.
www.t-mobile.cz/pul. Podmínky či jejich část mohou být dále 11. Nabídka není určena pro Účastníky, kteří jsou podezřelí ze zneužití SIM
komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, atd.; takto
karty, mají M2M SIM kartu nebo datovou SIM kartu, mají již aktivovaný Twist
uveřejněné Podmínky nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek
Internet na měsíc nebo mají záporný kredit.
návrhem na uzavření smlouvy. V případě rozporu mezi zněním Podmínek
uveřejněným na internetu a zněním Podmínek uveřejněným jiným 12. V případě, že Účastník splnil všechny výše uvedené podmínky a nebyl
informován o možnosti získání Nabídky, má tento Účastník možnost zavolat
způsobem je vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených
zákaznické centrum Operátora 4603, kde mu Operátor Balíček aktivuje, příp.
webových stránkách.
bude Účastník kompenzován jiným zvýhodněním.
3. V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně použijí ustanovení
Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen 13. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto Podmínky v
celém rozsahu. O těchto změnách bude Účastník informován zákonem
„VPST“), Podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních a
předepsaným způsobem.
lokalizačních údajů účastníků, Obchodních podmínek tarifu Twist s Námi,
14.
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 11. 1. 2021.
Obchodních podmínek Twist Internet na měsíc, dále aktuální Ceník služeb
a ustanovení platného právního řádu České republiky.
4. Účastník, kterému byla prostřednictvím SMS či v rámci
samoobsluhy/aplikace Můj T-Mobile učiněna nabídka aktivace datového
balíčku Twist Internet na měsíc s datovým limitem 2 GB, 5 GB nebo 10 GB
(dále jen „Balíček“) za zvýhodněnou cenu, získá na jím zvolený Balíček slevu
ve výši 50 % z ceny Balíčku, uvedené v platném Ceníku služeb. Cena
Balíčku Twist Internet na měsíc s datovým limitem 2 GB tak bude po slevě
činit 109,5 Kč, s datovým limitem 5 GB 184,5 Kč a s datovým limitem 10 GB
234,5 Kč. Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Nabídka je určena jen pro aktivaci
některého z Balíčku v rámci webové samoobsluhy/aplikace Můj T-Mobile, a
aktivovat si na jejím základě Balíček za zvýhodněnou cenu lze jen po dobu
uvedenou v informační SMS, resp. ve webové samoobsluze/aplikaci Můj TMobile.
5. Balíček lze aktivovat ke každému hlasovému tarifu předplacené služby
Twist.
6. Podmínkou pro úspěšnou aktivaci Balíčku je dostatečný kredit Účastníka.
Balíček se za splnění podmínek (zejména dostatek kreditu) bude
automaticky obnovovat vždy po uplynutí měsíčního období za zvýhodněnou
cenu. V případě, že Účastník nebude mít dostatečný kredit k úhradě ceny
Balíčku v okamžiku, kdy si Balíček objednává nebo má dojít k jeho obnově,
Operátor Balíček Účastníkovi neaktivuje, vyrozumí jej o tom SMS a v
případě, že Účastník následně svůj kredit navýší, dojde k jeho opětovné
aktivaci. V případě prvotní aktivace Balíčku je nutné po dobytí kreditu o
aktivaci Balíčku znovu požádat dle bodu 6. Podmínek.
7. O úspěšné aktivaci Balíčku bude Účastník vyrozuměn prostřednictvím SMS
a zároveň mu bude stržena částka odpovídající ceně Balíčku z kreditu
Účastníka.
8. Balíček nelze převádět na jiného Účastníka ani jej nelze převádět do
tarifního programu s měsíčním vyúčtováním. V takovém případě probíhající
měsíční období Balíčku propadá bez náhrady, i přesto, že nebyl ještě
vyčerpán, a Balíček není dále obnovován. Doba přerušení poskytování
služeb či doba blokování služeb na Twist SIM kartě, ke které je aktivován
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