Obchodní podmínky programu T-Mobile Bonus
(dále jen „Podmínky“)
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
Tyto Podmínky jsou určeny pro účastníky, kteří se zaregistrovali do T-Mobile Bonus programu do 30. 6. 2011 včetně a současně nemají uzavřenou
Rámcovou smlouvu, Smlouvu významného zákazníka nebo Smlouvu o poskytování společného firemního tarifu či nepožívají výhod plynoucích z Rámcové
smlouvy.
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Program T-Mobile Bonus
Program T-Mobile Bonus je věrnostní program nabízený
společností T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“)
účastníkům sítě T-Mobile využívajícím předplacenou službu
Twist v souladu se Všeobecnými podmínkami společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Twist člen“),
a účastníkům sítě T-Mobile, kteří využívají některý z tarifních
programů s měsíčním vyúčtováním v souladu se Všeobecnými
podmínkami společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen
„Tarifní člen“, společně jen „členové“).
Program T-Mobile Bonus umožňuje členům v závislosti na délce
využívání služeb TMCZ prostřednictvím SIM karty
a na dosažení stanovené výše měsíční útraty u Tarifních členů
a dosažení stanovené výše dobitého kreditu určeného
na předplacené služby u Twist členů získávat výhody dle
aktuální nabídky TMCZ pravidelně uveřejňované
na internetových stránkách TMCZ a v tiskových materiálech,
které budou členům k dispozici ve značkových prodejnách
TMCZ (dále jen „Zvýhodněná služba“), nebo získávat věrnostní
body (dále jen „Sbírání Bonus bodů“), za které lze nakupovat
zboží a služby podle aktuální nabídky TMCZ pravidelně
uveřejňované na internetových stránkách TMCZ (dále jen „Zboží
a služby z Katalogu“) pod názvem Katalog T-Mobile Bonus (dále
jen „Katalog“). Program T-Mobile Bonus dále umožňuje členům
využívajícím T-Mobile Bonus kartu (dále jen „Karta“)
v souvislosti s využíváním karty sbírat Bonus Body.
Členství v programu T-Mobile Bonus

2.1

Členství v Programu T-Mobile Bonus (dále jen „členství“) vzniká
na základě provedené registrace účastníka, která je možná
pouze do 30. 6. 2011.

2.2

Členství v Programu T-Mobile Bonus nemůže vzniknout
k zaměstnanecké SIM kartě a k SIM kartě účastníka
využívajícího služeb sítě T-Mobile prostřednictvím přímého
propojení.

2.3

Členy Programu rovněž nemohou být účastníci využívající
zvláštní tarifní programy T-Mobile, kteří pro TMCZ
zprostředkovávají uzavírání Účastnických smluv.

2.4

Členové nejsou povinni využívat výhod vyplývajících z jejich
členství v programu T-Mobile Bonus.
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3.1

Výhody v rámci programu T-Mobile Bonus
Výhodou v rámci programu T-Mobile Bonus je možnost člena po
stanovené období (dále jen „období čerpání“) využívat
Zvýhodněnou službu, nebo Sbírat Bonus body, pokud
v tzv. rozhodném období splnil stanovené podmínky. Člen
Programu T-Mobile Bonus může mít v jednom okamžiku aktivní
pouze jednu z těchto výhod - viz obr. 1; tím nejsou dotčeny
případy získání Bonus bodů na základě písemné dohody
smluvních stran nebo za útratu prostřednictvím Karty, případně
získání Bonus bodů darováním dle bodu 4.5.

3.2

Rozhodné období je období, během něhož může Tarifní člen
prostřednictvím generování útraty za využívání služeb
elektronických komunikací poskytovaných TMCZ a Twist člen
dobíjením předplaceného kreditu ovlivnit, zda bude čerpat
výhody poskytované členům Programu T-Mobile Bonus. Další
rozhodné období běží ode dne následujícího po dni ukončení
předcházejícího rozhodného období. Viz obr. 2.

3.3

Rozhodné období u Tarifního člena:
3.3.1 Rozhodné období u Tarifního člena trvá jedno zúčtovací
období.
3.3.2 Za první rozhodné období je považováno zúčtovací
období, ve kterém se člen do Programu T-Mobile Bonus
registroval.
3.3.3 Pro výpočet, zda bylo za dané rozhodné období dosaženo
minimální požadované útraty (bod 3.5) pro získání
výhody, se berou v úvahu všechny položky ve Vyúčtování
služeb pro SIM kartu Tarifního člena s výjimkou smluvních
pokut, záloh, depozit a přeplatků.

3.4

Rozhodné období u Twist člena:
3.4.1 Rozhodné období Twist člena trvá 30 kalendářních dnů.
3.4.2 Každý Twist člen má založen tzv. věrnostní účet, jehož
počáteční hodnota je nulová. Částky kreditu dobitého
v daném rozhodném období se připisují na věrnostní účet
a za rozhodné období se sčítají.
3.4.3 První rozhodné období běží ode dne následujícího po dni,
v němž se účastník přihlásil do programu T-Mobile Bonus
(částky kreditu dobitého v den registrace do programu
Twist Bonus se na věrnostní účet připisují).
3.4.4 Pokud člen programu dobije během rozhodného období
svůj Twist kredit, připíše se dobitá částka automaticky na
jeho věrnostní účet. Na věrnostní účet se nepřipisuje
částka bonusového kreditu poskytovaného TMCZ.
Informaci o aktuálním stavu svého věrnostního účtu, jakož
i o datu ukončení rozhodného období může člen
programu kdykoli získat v hlasovém automatu na čísle
4603 (z TMCZ zdarma) nebo na
t-mobile.cz - Můj T-Mobile.
3.4.5 Pro získání výhody musí útrata Tarifního člena a výše
věrnostního účtu Twist člena za dané rozhodné období
dosáhnout částky minimálně (dále jen „Potřebná částka“):
-

u členů, jejichž SIM karta dosáhla v poslední den
rozhodného období věku 0–180 dnů 600 Kč

-

u členů, jejichž SIM karta dosáhla v poslední den
rozhodného období věku 181–360 dnů 400 Kč

-

u členů, jejichž SIM karta dosáhla v poslední den
rozhodného období věku 361–720 dnů 300 Kč

-

u členů, jejichž SIM karta dosáhla v poslední den
rozhodného období věku 721 a více dnů 250 Kč

možný v případě, že členství původního člena zanikne
převodem Účastnické smlouvy na jiného účastníka. V takovémto
případě budou Bonus body převedeny pouze účastníkovi, který
uzavřel s TMCZ Účastnickou smlouvu na základě Dohody
o převodu smlouvy původního člena. Darování Bonus bodů
může mít daňové důsledky.

Částky jsou uvedeny včetně DPH. Věkem SIM karty se pro
účely výše uvedeného výpočtu rozumí počet dnů od aktivace
dané SIM karty.
3.5

Na počátku každého rozhodného období je u člena nastavena
pro dosažení Potřebné částky nulová hodnota. Po uplynutí
rozhodného období je automaticky provedeno vyhodnocení
dosažení Potřebné částky, a pokud jí bylo v daném rozhodném
období dosaženo, je členovi automaticky pro navazující období
čerpání poskytována Zvýhodněná služba nebo jsou mu přičteny
Bonus body. O tom, zda člen dosáhl Potřebné částky, může být
po uplynutí rozhodného období informován prostřednictvím
SMS. U Twist člena je v okamžiku jeho registrace informační
SMS aktivní, u Tarifního člena je v okamžiku registrace
informační SMS deaktivována. Nastavení zasílání/ nezasílání
informačních SMS je možné na www.t-mobile.cz –
Můj T-Mobile.

3.6

V případě, že aktuální věrností účet Twist člena nedosahuje
3 dny před koncem rozhodného období Potřebné částky, bude
TMCZ člena informovat prostřednictvím SMS o tom, jakou
minimální částku musí dobít a v jaké lhůtě, aby získal nárok na
využívání výhody. Případné nedoručení informační SMS nemá
vliv na plnění podmínek Programu T-Mobile Bonus.

3.7

Karta je poskytována ve spolupráci s Komerční bankou a.s.
a ESSOX s.r.o., dceřinné společnosti Komerční banky, a.s.
tarifním členům ve věku od 18 do 65 let, kteří uzavřeli s TMCZ
písemnou účastnickou smlouvu a řádně uhradili první
Vyúčtování služeb a kteří zároveň nejsou v okamžiku
rozhodování o přidělení Karty v prodlení s plněním svých
závazků vůči TMCZ. O aktivaci kreditní funkce 2/15 Karty a výši
přiděleného úvěrového limitu rozhoduje společnost ESSOX
s.r.o. Kartu lze zaslat pouze na adresu v ČR. Platnost Karty je
2 roky od její aktivace (platí i v případě změny na některý z tarifů
předplacené služby Twist). Pravidla využívání kreditní funkce
Karty jsou upravena v Obchodních podmínkách Smlouvy
o poskytnutí kreditní karty T-Mobile Bonus a úvěru ke Kartě.
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4.6

Za získané body může člen dle své volby koupit zboží či využít
služeb TMCZ či jeho obchodních partnerů (vč. jejich darování
na dobročinné účely). Bonus body je třeba vyčerpat na zboží či
služby TMCZ z Katalogu do 31. 12. 2011, přičemž vyčerpáním
se pro tento případ rozumí i objednání zboží či služeb TMCZ či
jeho obchodních partnerů z Bonus katalogu. Nevyčerpané
Bonus body (tj. i Bonus body, za které nebylo objednáno žádné
zboží či služby z Bonus katalogu) ke dni expirace dne
31. 12. 2011 bez náhrady zanikají.

4.7

Twist člen může využívat nasbírané Bonus body až poté, co
TMCZ sdělí kontaktní údaje (kterými mohou být rovněž osobní
údaje člena) pro účely zasílání zakoupeného zboží. Twist člen
souhlasí s tím, že TMCZ bude po dobu jeho členství v Programu
T-Mobile Bonus zpracovávat osobní údaje získané
prostřednictvím registrace, tj. jméno a příjmení, kontaktní adresa
a další údaje získané v souvislosti s účastí v Programu T-Mobile
Bonus (dále jen „osobní údaje“). Twist člen souhlasí s tím, že
TMCZ je oprávněn výše uvedené údaje zpracovávat za účelem
poskytování služeb Programu T-Mobile Bonus, dále k účelům
marketingovým a obchodním, včetně zasílání obchodních
sdělení, telemarketingu a průzkumů trhu. Zpracování osobních
údajů se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon
o ochraně osobních údajů“), podle něhož má Twist člen právo
na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů,
jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona
o ochraně osobních údajů. Poskytnutí výše uvedených osobních
údajů je dobrovolné, bez poskytnutí těchto údajů však nelze
v plné míře využívat výhody Programu T-Mobile Bonus.
Zpracování osobních údajů se dále řídí příslušnými
ustanoveními Všeobecných podmínek společnosti TMCZ,
zejména ustanoveními čl. 11. Twist člen bere na vědomí, že
v případě, že je mladší 18-ti let, je povinen pro výše uvedený
účel zajistit souhlas svého zákonného zástupce a bere na
vědomí, že pokud nebude schopen souhlas svého zákonného
zástupce prokázat, nemůže nakupovat zboží a služby
z Katalogu.

4.8

TMCZ se zavazuje uveřejňovat ve svých tiskových materiálech
a na internetových stránkách www.t-mobile.cz/bonus přehled
zboží a služeb, které mohou členové za Bonus body získat,
přičemž platí, že aktuální nabídka je uveřejněna pouze na těchto
internetových stránkách, přičemž TMCZ neodpovídá za
správnost a úplnost údajů poskytnutých obchodními partnery za
účelem zveřejnění nabídky zboží a služeb.

4.9

Člen má právo čerpat Bonus body jen v případě, že není
z jakéhokoli důvodu omezeno nebo přerušeno jeho využívání
služeb TMCZ. Čerpat Bonus body nelze v období, kdy je člen
v prodlení s úhradou svých závazků vůči TMCZ.

Sbírání Bonus bodů a jejich využití

4.1

Tarifním členům, kteří si jako výhodu zvolili Sbírání Bonus bodů,
jsou za služby TMCZ odebrané v rozhodném období, uvedené
v příslušném Vyúčtování služeb (s výjimkou smluvních pokut,
záloh, depozit a přeplatků), připsány Bonus body. Bonus body
mohou Tarifní členové programu sbírat do 31. 8. 2011.

4.2

Twist členům, kteří si jako výhodu zvolili Sbírání Bonus bodů,
jsou za předplacený kredit dobitý v rozhodném období, připsány
Bonus body. Bonus body nelze připsat za bonusový kredit
poskytnutý TMCZ. Bonus body mohou Twist členové programu
sbírat do 31. 8. 2011.

4.3

Počet Bonus bodů, které člen za odebrání jednotlivých služeb
TMCZ a dobití předplaceného kreditu získá, a případně další
podmínky pro jejich získání, jsou uvedeny v příloze č. 1
v aktuálních tiskových materiálech TMCZ a na jeho
internetových stránkách. TMCZ může členům připsat Bonus
body rovněž v souvislosti s jinou událostí v bodech 4.1 a 4.2
neuvedenou, jejichž aktuální seznam je vždy uveden na
www.t-mobile.cz/bonus.

4.4

Členové mohou dále sbírat Bonus body v souvislosti s aktivací
a využíváním Karty, a to bez ohledu na aktuálně zvolený typ
výhody a bez ohledu na dosažení Potřebné částky
v Rozhodném období. Počet Bonus bodů, které člen v
souvislosti s využíváním Karty získá, a případně další podmínky
pro jejich získání, jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto podmínek.
Body za využívání Karty lze získávat pouze do 31. 8. 2011.

4.5

Převod Bonus bodů na jiného účastníka v síti T-Mobile je možný
prostřednictvím internetového Katalogu na
www.t-mobile.cz/bonuskatalog. Převod Bonus bodů je dále

4.10 Člen si může objednat zboží či služby podle aktuální nabídky
TMCZ prostřednictvím Zákaznického centra T-Mobile na 4603,
pomocí zaslání SMS ve stanoveném tvaru na 4603 a na
stránkách t-mobile.cz - Můj T-Mobile. Při objednání zboží a/nebo
služeb prostřednictvím Infolinky je člen povinen identifikovat se
heslem, které si pro tyto účely zvolil v Objednávce služeb
(návrhu na uzavření Účastnické smlouvy), případně později.
Objednané zboží může být zasláno pouze na adresu, kterou si
člen (účastník) zvolil pro zasílání korespondence. Členové jsou
povinni chránit své heslo, prostřednictvím kterého se identifikují
při telefonické objednávce zboží a služeb, a v případě podezření
jeho prozrazení jsou povinni heslo neprodleně změnit. Až do

Zvýhodněné služby se neuplatní v případě, že dané
období čerpání Zvýhodněné služby bezprostředně
navazuje na předchozí období čerpání Zvýhodněné
služby). O zahájení možnosti čerpání Zvýhodněné služby
je Twist člen informován prostřednictvím SMS.

provedení změny členové plně odpovídají za možné zneužití
tohoto hesla. Zboží a služby je možné objednat do 31. 12. 2011.
4.11 TMCZ v souladu s podmínkami uvedenými v tiskových
materiálech TMCZ či na jeho internetových stránkách a
případně též podle volby člena, bude-li v konkrétním případě
tato volba možná,

5.3.2 Návazné období čerpání počíná prvním dnem
následujícím po konci daného rozhodného období. Viz
obr. 4.

a) objednané zboží členovi zašle formou obchodního balíku
nebo na dobírku;
b) zašle členovi poukaz na objednané zboží či služby (dále jen
„Poukaz“),

5.4

O aktuálním druhu Zvýhodněné služby nabízené TMCZ členům
Programu T-Mobile Bonus, jakož i o datu zahájení a ukončení
poskytování aktuální Zvýhodněné služby a podmínkách jejího
využívání budou členové programu informováni nejméně 35 dnů
předem na internetových stránkách TMCZ. Tuto informaci
mohou členové programu získat také na Informační lince TMCZ.

5.5

Pokud v průběhu období čerpání dojde ke změně druhu
Zvýhodněné služby, bude členovi nadále poskytován tento nový
druh Zvýhodněné služby.

5.6

Člen má právo využívat Zvýhodněnou službu jen v případě, že
není z jakéhokoli důvodu omezeno nebo přerušeno jeho
využívání služeb TMCZ. Využívat Zvýhodněnou službu nelze
v období, kdy je člen v prodlení s úhradou svých závazků vůči
TMCZ.

c) členovi aktivuje požadované služby (včetně dobití kreditu),
d) zajistí darování finanční částky za Bonus body jménem člena
na dobročinné účely nevládní neziskové organizace. Člen
může požádat o potvrzení pro daňové přiznání na
telefonním čísle Zákaznického centra T-Mobile 4603.
4.12 Má-li být část ceny objednaného zboží či služeb hrazena
členem, je člen povinen tuto část ceny zaplatit, a to nejpozději
při odebrání zboží, nebude-li výslovně stanoveno jinak. Poukaz
je přenosný. Podmínkou pro uplatnění Poukazu je však vždy
současné předložení identifikačního dokladu osoby, která
Poukaz uplatňuje. Poukazy nemohou být proplaceny
v penězích, a to ani částečně. Pokud není uvedeno jinak,
Poukaz není kumulovatelný s ostatními slevami TMCZ
a obchodních partnerů TMCZ.
4.13 Člen je povinen objednané zboží převzít. Nepřevzetí zboží nebo
nevyužití objednaných služeb nezakládá nárok na vrácení
Bonus bodů ani peněz
4.14 Člen bere na vědomí, že smluvní vztah vztahující se ke koupi
zboží či využití služby vždy vzniká mezi členem a subjektem,
který zboží či službu členovi poskytne. Zboží a služby budou
poskytovány jen do vyčerpání zásob či naplnění kapacitních
možností.
4.15 Bonus body nelze přímo směnit za finanční hotovost.
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6.1

Člen může typ výhody změnit kdykoli v průběhu členství. Až do
změny typu výhody je platná vždy předchozí volba typu výhody.
Rozhodujícím okamžikem pro nastavení výhody je u Tarifního
člena den předcházející dni, ve kterém bylo vystaveno
Vyúčtování služeb za dané rozhodné období, a u Twist člena
poslední den daného rozhodného období.

6.2

V okamžiku registrace do programu má Tarifní člen jako typ
výhody nastaven Sbírání Bonus bodů a Twist člen Zvýhodněnou
službu.

6.3

Pokud Twist člen změní typ výhody ze Zvýhodněné služby na
Sbírání bodů, bude Zvýhodněnou službu využívat do konce
příslušného období. Při změně typu výhody Sbírání bodů na
Zvýhodněnou službu mu nebudou za dané rozhodné období
přiděleny Bonus body. Viz obr. 5 a obr. 6.

6.4

Pokud Tarifní člen typ výhody Sbírání bodů změní na
Zvýhodněnou službu, nebudou mu za dané zúčtovací období
(které je zároveň rozhodným obdobím pro Sbírání bodů)
přiděleny Bonus body. Viz obr. 7.

6.5

Pokud Tarifní člen typ výhody Zvýhodněná služba změní na
Sbírání bodů, bude výhodu Zvýhodněná služba využívat do
konce daného období čerpání, a rovněž v následném období
čerpání (toto období je zároveň rozhodným obdobím pro Sbírání
Bonus bodů a za splnění podmínky Potřebné částky dle bodu
3.5 mohou být Tarifnímu členovi za dané období rovněž
připsány Bonus body). Viz obr. 8

4.16 Členové berou na vědomí, že čerpání bodů v rámci programu
T-Mobile Bonus může mít v souladu s platnými právními
předpisy pro členy daňové dopady.
4.17 Je-li více účastnických smluv (resp. telefonních čísel) sdruženo
pod jednou Zákaznickou smlouvou a je-li na tyto smlouvy
vystavováno pouze jedno „Vyúčtování služeb T-Mobile“, je za
člena považován účastník, na jehož jméno je „Vyúčtování
služeb T-Mobile“ vystavováno, a tomuto účastníkovi, v případě,
že je řádně registrován, jsou připisovány Bonus body vztahující
se ke všem sdruženým smlouvám.
5
5.1

5.2

Zvýhodněná služba
Pokud člen v rozhodném období dosáhne Potřebné částky
a jako typ výhody si zvolí Zvýhodněnou službu, je mu pro
navazující období čerpání aktivována aktuální Zvýhodněná
služba. Člen si může tento typ výhody zvolit do 30. 6. 2011.
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Období čerpání u Tarifního člena:

Přechod mezi předplacenou službou Twist a písemnou
Účastnickou smlouvu

7.1

5.2.2 Pokud člen dosáhl v daném rozhodném období Potřebné
částky, může ve v pořadí druhém zúčtovacím období
následujícím po ukončení rozhodného období (tj. návazné
období čerpání) čerpat Zvýhodněnou službu. Viz obr. 3.

Členství v Programu T-Mobile Bonus nezaniká přechodem člena
(dále jen „přecházející člen“) mezi tarifním programem
předplacené služby Twist a tarifním programem s měsíčním
vyúčtováním

7.2

V případě, že v okamžiku přechodu probíhá období čerpání
Zvýhodněné služby, trvá toto období čerpání až do dne, kdy by
započaté období čerpání skončilo dle bodu 5.2 nebo 5.3.

Období čerpání u Twist člena:

7.3

Při přechodu na tarifní program s měsíčním vyúčtováním (dále
jen „Tarifní přechod“) je prvním rozhodným obdobím vždy první
zúčtovací období, i když není celé. Typ výhody se přenáší a
zůstává nezměněný.

5.2.1 Období čerpání Zvýhodněné služby u Tarifního člena činí
jedno zúčtovací období.

5.3

Změny typu využívané výhody

5.3.1 Období čerpání Zvýhodněné služby u Twist člena činí 30
dní. Zvýhodněná služba je aktivována nejpozději do 12.00
hod. prvního dne období čerpání (zpoždění aktivace

7.4

V případě přechodu z tarifního programu s měsíčním
vyúčtováním na předplacenou službu Twist (dále jen „Twist
přechod“) je v okamžiku přechodu jako typ služby automaticky
nastavena Zvýhodněná služba.

7.5

Pokud přecházející člen uskuteční Twist přechod v období
čerpání Zvýhodněné služby, má tuto službu aktivní až do dne,
ve kterém by skončilo období čerpání (resp. další 2 období
čerpání Zvýhodněné služby v souladu s bodem 5.2.2) bez
ohledu na okamžik přechodu. První rozhodné období dle bodu
3.4 začíná běžet v den přechodu.

7.6

Pokud SIM karta přecházejícího člena v okamžiku Twist
přechodu spadá pod Rámcovou smlouvu, členství
přecházejícího člena v programu T-Mobile Bonus je k tomuto dni
ukončeno.
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Ukončení členství v programu

8.1

Člen může svou účast v Programu T-Mobile Bonus kdykoli
ukončit, a to odhlášením pomocí SMS ve stanoveném tvaru
zaslané na 4603 (z TMCZ zdarma), hlasového automatu na
telefonním čísle 4603 (volání z TMCZ zdarma) a na
t-mobile.cz - Můj T-Mobile.

8.2

Členství v Programu T-Mobile Bonus je automaticky ukončeno
ke dni ukončení Účastnické smlouvy.

8.3

Účastník po dni ukončení členství v Programu T-Mobile Bonus
nemá nárok na dokončení čerpání Zvýhodněné služby ani nárok
na náhradu za nevyčerpané Bonus body. Nevyčerpané Bonus
body bez náhrady propadají.

9

Závěrečná ustanovení

9.1

TMCZ má právo kdykoli aktualizovat a měnit Podmínky
a nabídku Programu T-Mobile Bonus, ať už jsou obsaženy
v těchto Podmínkách, v tiskových materiálech TMCZ nebo na
jeho internetových stránkách. Změny budou účinné ode dne
jejich zveřejnění na internetových stránkách, nebude-li stanoven
termín pozdější.

9.2

Dne 31. 8. 2011 se T-Mobile Bonus program ruší. Všechna
období čerpání Zvýhodněné služby dle bodů 5.2 a 5.3 však
řádně doběhnou.

9.3

Případné reklamace spojené s členstvím v programu T-Mobile
Bonus, zejména s připisováním a čerpáním Bonus bodů
a čerpáním Zvýhodněné služby, se řídí Všeobecnými
podmínkami společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

9.4

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 6. 2011.
Tyto Podmínky nahrazují pro zákazníky, kteří nemají uzavřenou
Smlouvu významného zákazníka, Rámcovou smlouvu či
Smlouvu o poskytování společného firemního tarifu či požívají
výhod plynoucích z Rámcové smlouvy v plném rozsahu
Podmínky programu T-Mobile Bonus z 1. 6. 2008.

