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Obchodní podmínky akce Adventní kalendář v Apce 2022  
 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, zapsané do obchodního rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787  

 
(dále jen „Podmínky“) 

 
Podmínky upravují pravidla, na jejichž základě společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým zákazníkům  (dále jen 

„Účastník“) různé odměny zdarma k vyzvednutí během prosince 2022 v Aplikaci (dále také „Nabídka“). 

 
V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí zejména ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti  T-Mobile 

Czech Republic a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek pro zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků a 

ustanovení platného právního řádu České republiky.  

 

Podmínky jsou uveřejněné na výše uvedených webových stránkách Operátora. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími 

prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty atd. V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněným na webových stránkách a z něním 

Podmínek uveřejněným jiným způsobem, je vždy rozhodující znění uveřejněné na webových stránkách. Podmínky je důležité si stáhnout pro 

účely dokumentace, pozdějšího použití a reprodukce v nezměněné podobě.  

 
 

 

1. Operátor během měsíce prosinec 2022 nabídne prostřednictvím 

své Aplikace Účastníkům v období od 1. 12. do 24. 12. 2022 vždy 

každý den, nějakou speciální odměnu, slevu, dárek či soutěž, a 

to jak od Operátora samotného, tak i od obchodních partnerů 

Operátora (dále jen „Odměna“). 

2. Účastník, který se počínaje 00:00 hod. příslušného dne přihlásí 

do Aplikace, bude mít možnost si prostřednictvím Aplikace 

aktivovat či vyzvednout příslušnou Odměnu, která zde bude do 

24:00 dne uvedeného u dané Odměny zobrazena, a to vždy 

jednou pro daný den, resp. daný časový úsek. 

3. Konkrétní podmínky dané Odměny budou vždy specifikovány v 

rámci jejího popisu v Aplikaci. 

4. Odměny získané v rámci Nabídky nelze následně převádět na 

jiného Účastníka. 

5. V případě, že vznikne podezření na zneužití této Nabídky, bude 

takové chování Účastníka považováno za zneužití služeb podle 

příslušných ustanovení VPST. Nabídka není určena pro 

Účastníky, kteří jsou podezřelí ze zneužití SIM karty.  

6.  Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto 

Podmínky jakož i nabízení a obsah Nabídky v plném rozsahu  

měnit či zcela zrušit. O takových změnách bude Operátor 

Účastníka informovat zákonem předepsaným způsobem. 

7. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2022.

 


