Obchodní podmínky tarifu Twist Plus
(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

1.

Tyto podmínky závazně upravují podmínky, za nichž společnost
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) nabízí svým
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) tarif Twist Plus.

2.

Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ
Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími
prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, atd. Takto uveřejněné
podmínky nejsou bez splnění dalších podmínek zde uvedených
návrhem na uzavření smlouvy. 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 přiměřeně užijí
ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s. Podmínek zpracování osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků,
Podmínek pro základní tarify Twist, dále aktuální Ceník služeb
T-Mobile a ustanovení platného právního řádu České republiky.

4.

V tarifu Twist Plus platí cena volání do všech sítí 2,50 Kč/min, SMS
do všech sítí 1,50 Kč/min a MMS do všech sítí 4,90 Kč/min. Doba
spojení se účtuje po minutách. Ostatní služby jsou účtovány dle
aktuálního Ceníku služeb.

5.

Nabídku nemohou využít firemní zákazníci a zákazníci jiné značky
než T-Mobile (např. Mobil.cz, Kaktus atp.).

6.

Nabídka není určena pro Účastníky, kteří:
mají SIM kartu aktivovanou kratší dobu než 6 kalendářních
měsíců
mají tarif T-Mobile Combi, M2M SIM kartu, datovou SIM kartu
jsou podezřelí ze zneužití SIM karty
mají záporný kredit.

7.

V případě, že má Účastník výhodu Super sazba v rámci programu
Našim za dobití, po změně tarifu na Twist Plus bude tato výhoda
vypnuta. Účastník má i nadále možnost přihlásit se do aktuálně
nabízených výhod programu Našim za dobití standardní cestou.

8.

T-Mobile si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání této nabídky,
ale i v průběhu doby, kdy bude nabídka Účastníkem využívána,
aktualizovat a měnit podmínky a rozsah této nabídky.

9.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2014.

