Obchodní podmínky pro
zvýhodnění Twist Víkend+
(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 Obchodní podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje
zvýhodnění Twist Víkend+.

2.

Twist Víkend + je zvýhodněné volání v síti T-Mobile v rámci
víkendu v době od soboty 0.00.00 hod do neděle 23.59.59 hod a
státem uznávaných svátcích. Cena zvýhodnění se řídí aktuálním
Ceníkem služeb, který je uvedený na stránkách www.t-mobile.cz.

3.

4.

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 TMobile.
Zvýhodnění Twist Víkend + lze aktivovat ke všem tarifům Twist.
Zvýhodnění lze objednat prostřednictvím SMS ve stanoveném
tvaru, na portále Můj T-Mobile nebo na čísle 4603. Cena
zvýhodnění je Účastníkovi odečtena z kreditu v okamžiku jeho
aktivace (včetně automatické aktivace).

10. Volání v rámci balíčku s volnými jednotkami (Twist Volání 100) je
upřednostněno před využitím zvýhodnění Twist Víkend +, pokud
není stanoveno jinak. V případě využití služby Girl’s talk jsou první
tři minuty účtovány podle ceny zvýhodnění Twist Víkend + a
ostatní minuty jsou účtovány podle zvýhodnění Girl’s talk.
11. SIM kartu se zvýhodněním Twist Víkend + nelze používat v
GSM branách. Takovéto používání se považuje za zneužívání
poskytovaných služeb ve smyslu Všeobecných podmínek
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., což může mít za
následek okamžité omezení poskytování všech služeb
poskytovaných na základě Účastnické smlouvy.
12. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nabídku možnosti
aktivace a čerpání zvýhodnění Twist Víkend+.
O této skutečnosti bude Účastník Operátorem informován na
stránkách www.t-mobile.cz s nejméně 5-denním předstihem.
13. Operátor si vyhrazuje právo měnit ceny Podmínky v celém
rozsahu. Takové změny budou Účastníkovi oznámeny zákonem
stanoveným způsobem

5.

Zvýhodnění se po jeho prvním objednání aktivuje vždy
automaticky pro další víkend, a to vždy v pátek před
víkendem, pro který se zvýhodnění obnovuje. V tento den
dojde také ke stržení kreditu za obnovení zvýhodnění.

14. Operátor si vyhrazuje právo poskytování zvýhodnění Twist
Víkend + ukončit i pro stávající Účastníky tohoto zvýhodnění.
Taková změna bude Účastníkovi oznámena zákonem
stanoveným způsobem.

6.

V případě nedostatečného kreditu na SIM kartě v okamžiku,
kdy dojde k automatické obnově zvýhodnění, dojde k
automatické deaktivaci (zrušení) zvýhodnění. Pokud si Účastník
dobije po automatické deaktivaci zvýhodnění kredit, bude mu
zvýhodnění znovu automaticky aktivováno v nejbližší pátek pro
následující víkend. Účastník si může zvýhodnění aktivovat i dříve
prostřednictvím SMS ve stanoveném tvaru, na portále Můj TMobile nebo na čísle 4603.

15. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne
26.1.2014.

7.

V případě, že si Účastník zvýhodnění aktivuje v průběhu víkendu,
může zvýhodnění využívat již pro tento víkend. Cena zvýhodnění
se v takovém případě nekrátí.

8.

Zvýhodnění se deaktivuje prostřednictvím SMS, Můj T-Mobile a na
čísle 4603. Deaktivaci pro nadcházející víkend lze provést
nejpozději do čtvrtka daného týdne (23.59.59), pokud tak Účastník
učiní později, je deaktivace uskutečněna až pro následující víkend.
O provedení deaktivace a platnosti zvýhodnění bude Účastník
informován SMS zprávou. Příklad 1: Účastník si deaktivuje
zvýhodnění v pátek poté, kdy již došlo k automatickému obnovení
zvýhodnění Twist Víkend +. O víkendu daného týdne bude
využívat všech výhod zvýhodnění, ale následující týden již k
obnově zvýhodnění nedojde. Příklad 2: Účastník si aktivuje
víkendové zvýhodnění v pondělí a v úterý daného týdne si
zvýhodnění zároveň deaktivuje. V tomto případě může Účastník
v daném víkendu využívat všech výhod zvýhodnění. Následující
týden mu však zvýhodnění nebude znovu obnoveno.

9.

Zvýhodnění nelze využívat v roamingu.

