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Obchodní podmínky získání odměny za dobití 
 
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“) 
 
Tyto Podmínky upravují podmínky, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým zákazníkům (dále jen „Účastník“) získání 
odměny za dobití kreditu (dále jen „Odměna“) v rámci předplacených služeb (dále jen „předplacená služba“) dle tarifu sjednaného v Účastnické smlouvě (dále 
jako „hlavní služba“). 

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 Účastníka a dalších podmínek Účastníkem 
využívaných služeb a nabídek Operátora, zejména Předsmluvních informací k hlavní službě uveřejněných na webových stránkách Operátora na https://www.t-
mobile.cz/predplacene-karty, platných ceníků služeb (společně jako „Ceník služeb“)  a ustanovení platného právního řádu České republiky. Konkrétní nastavení 
Účastnické smlouvy Účastníka je počínaje 1. 1. 2022 obsaženo ve Shrnutí smlouvy, které společně s Předsmluvními informacemi k hlavní službě a platným 
Ceníkem služeb tvoří nedílnou součást Účastnické smlouvy.  

Podmínky jsou uveřejněné na výše uvedených webových stránkách Operátora a 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 webových stránkách  

 
1. Odměna je určena pro Účastníky všech hlasových tarifů předplacené služby.  

2. Účastník, který si dobije svoji kartu prostřednictvím kteréhokoli dobíjecího 
kanálu ve výši minimálně 300,- Kč získá za každé takové dobití Odměnu 
v podobě neomezeného datového limitu s rychlostí přenosu 3 Mb/s a 
neomezené volání na čísla značky T-Mobile, a to zdarma na 7 dní 

3. O vzniku nároku na Odměnu dle přechozího odstavce bude Účastník 
informován prostřednictvím SMS. 

4. Hodnota Odměny činí 300,- Kč vč. DPH . 

5. Od obdržení informační SMS má Účastník nárok na aktivaci Odměny, kterou 
si bude mít možnost aktivovat v Aplikaci, a to do 7 dnů od dobití kreditu, na 
základě kterého ke vzniku nároku došlo. V případě marného uplynutí lhůty 
k aktivaci Odměny nárok na ni zaniká bez náhrady. V případě, že nedojde 
k aktivaci Odměny během uvedených 7 dní a dojde mezitím v této lhůtě 
k dalšímu dobití naplňujícímu podmínky vzniku stejného nároku, přepíše 
tento nový nárok původní. V případě následné aktivace Odměny na základě 
takto později vzniklého nároku dříve aktivovaná Odměna se tím deaktivuje.  

6. O úspěšné aktivaci Odměny bude Účastník rovněž vyrozuměn 
prostřednictvím SMS. 

7. Prostřednictvím včasně aktivované Odměny může Účastník využívat datové, 
resp. hlasové služby Operátora po dobu sedmi i (7) dnů od její aktivace, a to 
prostřednictvím dostupné sítě a s maximální rychlostí 3Mb/s 
(stahování/odesílání). Datový limit je v rámci EU omezen na 9 GB. Účastník 
má možnost kontrolovat objem přenesených dat v aplikaci Můj T-Mobile 
nebo na www.t-mobile.cz. 

8. V případě, že během čerpání Odměny naplní Účastník podmínky pro vznik 
nového nároku na ni a na základě tohoto nového nároku si v příslušné lhůtě 
aktivuje novou Odměnu, původní Odměna je deaktivována. Takto si lze 
Odměnu aktivovat i opakovaně.  

9. V případě, že má Účastník v době aktivace Odměny aktivní jakýkoli jiný 
datový balíček či hlasový balíček, takovýto balíček se aktivací Odměny 
dostává tzv. na pozadí a v okamžiku uplynutí doby trvání platnosti Odměny, 
bude Účastník čerpat data, resp. volat opět dle původního balíčku. V případě, 
že během aktivní Odměny si Účastník aktivuje jakýkoli jiný datový balíček či 
hlasový balíček, dostane se takovýto nově aktivovaný balíček na pozadí a 
data jsou stále přednostně čerpána z Odměny, opět až do doby trvání 

platnosti Odměny. Uvedené v tomto článku neplatí, pokud má Účastník aktivní 
nebo si aktivuje některý z tzv. kampaňových balíčků, tj. datových či hlasových 
balíčků v rámci určitých kampaní Operátora, nebo jeden z datových balíčků 
Neomezený internet na den či Neomezený internet v mobilu na víkend či 
některý z neomezených hlasových balíčků. V takovém případě jsou služby 
čerpány přednostně z kampaňového, resp. neomezeného balíčku. 

10. Odměnu lze aktivovat současně s jinými zvýhodněními či odměnami. Data a 
volání budou v takovém případě čerpány v rámci Odměny s prioritou (vyjma 
uvedených kampaňových či balíčků s neomezenými daty či voláním).  

11. V případě však, že Účastník měl aktivovánu některou z výhod programu 
Našim za dobití (výhoda V Síti, Výhodná sazba či Super sazba) v souladu 
s jejich obchodními podmínkami (dále jen „Výhoda“), aktivací Odměny se tato 
Výhoda deaktivuje a po skončení platnosti Odměny, bude možné si již 
aktivovat jen Výhodu V Síti, a to za splnění podmínek pro její aktivaci danými 
příslušnými obchodními podmínkami. Výhody Výhodná sazba či Super sazba 
si již nebude následně možné opět aktivovat. 

12. Odměnu a data či volání z ní nelze převádět na jiného Účastníka ani je nelze 
převádět do tarifního programu s měsíčním vyúčtováním. V takovém případě 
Odměna propadá bez náhrady, i přesto, že ještě neuplynula doba její platnosti. 
Doba přerušení poskytování služeb či doba blokování služeb na SIM kartě, ke 
které je Odměna aktivována, neprodlužuje možnou dobu využití Odměny. 

13. Neomezené volání, které Účastník obdrží na základě Odměny, není možné 
využívat prostřednictvím GSM bran, Audiotexových služeb a prémiových 
služeb poskytovaných v rámci sítě elektronických komunikací Operátora. 
V případě, že vznikne podezření na zneužití této Odměny bude takové chování 
Účastníka považováno za zneužití služeb podle příslušných ustanovení VPST. 
Odměna není určena pro Účastníky, kteří jsou podezřelí ze zneužití SIM karty.  

14. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání nabídky Odměny 
aktualizovat a měnit Podmínky jakož i rozsah Odměny v plném rozsahu. O 
takových změnách bude Operátor Účastníka informovat zákonem 
předepsaným způsobem. 

15. Tyto Podmínky nabývají platnosti 1. 1. 2023 a účinnosti na Balíčky aktivované 
po tomto datu. 

https://www.t-mobile.cz/predplacene-karty
https://www.t-mobile.cz/predplacene-karty

