Obchodní podmínky tarifu Twist Basic
(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“) poskytuje svým
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) předplacené služby
elektronických komunikací v tarifu Twist Basic (dále jen „Tarif“),
s nímž je slučitelná i výhoda spojená s dobíjením.

2.

Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách Operátora na
adrese www.t-mobile.cz. 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 uveřejněným na internetu a zněním
Podmínek uveřejněným jiným způsobem je vždy rozhodující znění
uveřejněné na shora uvedených internetových stránkách.

3.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí
ustanovení zejména aktuálních Všeobecných podmínek společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s., Podmínek pro zpracování osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů Účastníka (dále jen
„VPST“), Podmínek pro základní tarify Twist a podmínek
specifikujících konkrétní výhody spojené s dobíjením v Programu
Našim za dobití, které jsou všechny zveřejněny na stránce
www.t-mobile.cz, dále platný Ceník služeb a ustanovení platného
právního řádu České republiky.

4.

Tarif lze získat od 27. 4. 2014 výhradně v souvislosti s rušením
služeb ze strany Operátora. Na tento Tarif převádí Operátor
Účastníky předplacených služeb využívajících „zastaralé“ tarify,
které se ruší. Účastník má následně možnost Tarif zdarma změnit
na jakýkoliv aktuálně nabízený Tarif. Specifikací Tarifu je jednotná
sazba pro volání, SMS a MMS do všech sítí uvedená v platném
Ceníku služeb. S Tarifem je slučitelná výhoda spojená s dobíjením
specifikovaná ve vlastních podmínkách pro získání této výhody.

5.

Kredit je možno dobít prostřednictvím jakéhokoli Operátorem
nabízeného dobíjecího kanálu.

6.

Operátor si vyhrazuje právo podmínky tohoto Tarifu doplňovat či
měnit v celém rozsahu, případně Tarif úplně zrušit a stávající
Účastníky převést na aktuálně nabízený tarif předplacené služby,
který je zrušenému tarifu charakteristicky nejbližší. Takové změny
budou Účastníkům oznámeny zákonem předepsaným způsobem.

7.

Podmínky nabývají platnost a účinnost dne 27. 4. 2014.

