Obchodní podmínky Vánoční nabídky 12 měsíců
volání zdarma v síti T-Mobile
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 Obchodní podmínky Vánoční nabídky 12 měsíců volání
zdarma v síti T-Mobile (dále jen „Podmínky“) závazně upravují
pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále
jen „TMCZ“) volání zdarma v mobilní síti T-Mobile nabízí.

2.

Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ 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 přiměřeně užijí
ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s. pro spotřebitele či pro podnikatele
dle postavení Účastníka, Podmínek zpracování osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále
jen „VPST“) a Obchodních podmínek tarifů S námi, které jsou
všechny zveřejněny na stránce t-mobile.cz, dále platný Ceník
služeb a ustanovení platného právního řádu České republiky.

4.

5.

Vánoční nabídka 12 měsíců volání zdarma v síti T-Mobile (dále jen
„Nabídka“) je určena pro nové zákazníky TMCZ, kteří v období od
1. 11. 2012 do 31. 1. 2013 uzavřou Účastnickou smlouvu na 24
nebo 36 měsíců s paušálním tarifním programem S Námi 390,
S Námi 590 nebo S Námi 790 či nebo pro stávající Účastníky
TMCZ, kteří v této době prodlouží stávající Účastnickou smlouvu o
24 nebo 36 měsíců s jedním z výše uvedených tarifů nebo přejdou
na některý z výše uvedených tarifů z předplacené služby Twist a
současně uzavřou Účastnickou smlouvu na dobu určitou 24 nebo
36 měsíců.
Nabídka spočívá v získání možnosti neomezenéhoi volání
v mobilní síti T-Mobile zdarma (tj. v ceně měsíčního paušálu) po
dobu 12 měsíců ode dne aktivace SIM karty. Platnost Nabídky
končí ve 23:59:59 hod dne, kdy uplyne 12 měsíců ode dne aktivace
SIM karty Účastníka.

6.

Volání a posílání SMS na telefonní čísla virtuálních operátorů, která
jsou provozována v síti T-Mobile, a na telefonní čísla provozovaná
v síti T-Mobile pod jinou obchodní značkou než značkou T-Mobile
(např. MOBIL.CZ), se nepovažuje za provoz do sítě T-Mobile a je
účtován jako hovory a SMS mimo síť T-Mobile.

7.

Účastnickou smlouvu lze uzavřít ve Značkové či Partnerské
prodejně TMCZ, prostřednictvím Zákaznického centra T-Mobile,
v rámci aplikace Můj T-Mobile či prostřednictvím dalších aktuálně
nabízených aktivačních kanálů uvedených na www.t-mobile.cz

8.

V případě hovoru uskutečněného před okamžikem ukončení
Nabídky (tj. před 23:59:59 dne, kdy Účastníkovi končí platnost
Nabídky) a přesahujícího i přes tento okamžik, je zdarma ta část
hovoru do okamžiku ukončení Nabídky a zbývající část hovoru platí
Účastník dle svého tarifního programu.

9.

T-Mobile si vyhrazuje právo monitorovat využívání Nabídky. Pokud
T-Mobile zjistí, že někteří účastníci Nabídku využívají v míře
extrémně vybočující z obvyklého objemu čerpaných služeb (např.
10.000 minut v průběhu jednoho kalendářního měsíce na jednoho
Účastníka), má právo po těchto účastnících požadovat za
uskutečněný provoz nad 10.000 minut doplatek do výše cen
stanovených dle sjednaného tarifu, a to i zpětně formou daňového
vrubopisu. V těchto případech T-Mobile rovněž může omezit či
přerušit poskytování služeb, a to na všech SIM kartách Účastníka.
Uplatnění opatření proti extrémnímu objemu čerpaných služeb
nemá vliv na trvání Účastnických smluv na dobu určitou.

10. V případě převodu Účastnické smlouvy na nového Účastníka
přechází Nabídka okamžikem nabytí účinnosti převodu na nového
Účastníka.
11. Při změně tarifu na jiný tarif než S Námi 390, S Námi 590 nebo
S Námi 790 se Nabídka k datu účinnosti změny deaktivuje. O této
skutečnosti je Účastník informován prostřednictvím SMS
12. V případě řádného neplacení vyúčtování služeb je TMCZ
oprávněn Nabídku Účastníkovi bez možnosti znovuobnovení zrušit.
13. Doba přerušení poskytování služeb neprodlužuje dobu trvání
Nabídky.
14. TMCZ si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání Nabídky,
ale i v průběhu doby, kdy bude Nabídka Účastníkem využívána,
aktualizovat a měnit podmínky a rozsah Nabídky. Takové změny
budou účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách
TMCZ, nebude-li stanoven termín pozdější.
15. Nabídka, kterou upravují tyto Podmínky, není určena pro
zákazníky s Rámcovou smlouvou.
16. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 5. 2013.
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S omezením dle čl. 8 Podmínek

