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Obchodní podmínky akce „Pátky v Appce“ 
 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 
 
(dále jen „Podmínky“) 

 
1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost T‑Mobile 

Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje svým zákazníkům 
předplacených služeb elektronických komunikací (dále jen „Účastník“) 
nabídky služeb zdarma k vyzvednutí během pátků v září 2021 v aplikaci Můj 
T-Mobile (dále také „Nabídka“). Nabídka není určena pro tarify 
předplacených služeb Twist Online, Twist IoT a Twist Chytré auto. 

2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora  
www.t-mobile.cz. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány 
dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, atd.; takto uveřejněné 
Podmínky nejsou samostatně bez plnění dalších podmínek návrhem na 
uzavření smlouvy. 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. 

3. V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně použijí ustanovení 
aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic 
a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek zpracování osobních, identifikačních, 
provozních a lokalizačních údajů účastníků, obchodních podmínek 
Účastníkem využívaných služeb a nabídek Operátora uveřejněných na 
stránce www.t-mobile.cz, platného Ceníku služeb a ustanovení platného 
právního řádu České Republiky. 

4. Operátor ve spojení s pátky během měsíce září 2021, konkrétně pátek 3. 9., 
10. 9., 17. 9. a 24. 9. 2021 (dále jen „Pátky“) nabídne prostřednictvím své 
aplikace Můj T-Mobile (dále jen „Aplikace“) Účastníkům pro každý z Pátků 
některou ze svých služeb zdarma formou balíčku či s v nabídce uvedenou 
slevou na balíček (kupř. navýšení datového limitu o určitý objem dat nebo 
neomezené volání či data na určitou dobu atp.) (dále jen „Balíček“). 

5. Účastník, který se během příslušného Pátku, tj. od 00:00 hod. do 24.00 hod. 
daného dne, přihlásí do Aplikace, bude mít možnost si prostřednictvím 
Aplikace aktivovat příslušný Balíček, který zde bude daný Pátek nabízen, a 
to i vícekrát v daný Pátek, nicméně vždy nově aktivovaný Balíček automaticky 
přebije dříve aktivovaný, tzn. že případná doba platnosti Balíčku se začne 
počítat od pozdější aktivace Balíčku. Konkrétní doba platnosti Balíčku bude 
vždy specifikována v rámci dané Nabídky příslušného Pátku. 

6. Balíček neomezených dat na určitý časový úsek nebo navýšení datového 
limitu obsahuje jednorázový datový balíček, jehož prostřednictvím může 
Účastník přistupovat po dobu daného období k síti internet neomezeně či do 
výše svého datového limitu navýšeného o datový limit, který bude součástí 
Balíčku. Balíček obsahující neomezené volání bude obsahovat neomezené 
volání do všech sítí či jen do sítě Operátora, a to na konkrétně určené časové 
rozmezí uvedené u Balíčku. 

7. Balíček lze aktivovat kdykoli během daného Pátku a výhody na jeho základě 
může Účastník začít čerpat od okamžiku aktivace. O úspěšné aktivaci 
Balíčku bude Účastník vyrozuměn prostřednictvím SMS. Aktivovaný Balíček 
bude následně čerpán s prioritou, tzn., že pokud bude Účastník mít během 
příslušného Pátku aktivní jiný balíček stejných služeb (tj. neomezených dat či 
neomezeného volání) s nižší prioritou, bude volat, resp. čerpat data dle nově 
aktivovaného Balíčku a původní balíček přejde do pozadí. Doba platnosti 
původního balíčku však nebude o dobu platnosti nově aktivovaného Balíčku 
prodloužena. 

8. V případě, že součástí Balíčku bude služba s automatickou obnovou, tzv. 
rekurentní balíček, bude se Nabídka týkat pouze jednoho takového období 
(př. u rekurentního týdenního balíčku bude Balíček s touto službou aktivní 

pouze jeden týden od aktivace Balíčku a nebude dále obnovován, o čemž 
může být Účastník informován dalšími SMS). 

9. Balíčky získané v rámci Nabídky nelze následně převádět na jiného Účastníka. 

10. 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. Případné Neomezené volání, které Účastník obdrží na 
základě Nabídky, není možné využívat prostřednictvím GSM bran, 
Audiotexových služeb a prémiových služeb poskytovaných v rámci sítě 
elektronických komunikací T-Mobile. 

11. V případě, že vznikne podezření na zneužití této Odměny bude takové 
chování Účastníka považováno za zneužití Odměny, resp. služeb podle 
příslušných ustanovení VPST. Odměna není určena pro Účastníky, kteří jsou 
podezřelí ze zneužití SIM karty 

12.  Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto Podmínky jakož 
i nabízení a obsah Nabídky v plném rozsahu. O takových změnách bude 
Operátor Účastníka informovat zákonem předepsaným způsobem. 

13. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2021. 

 

http://www.t-mobile.cz/

