
Obchodní podmínky limitované Twist edice Chytré 
dětské hodinky (Smart Kidswatch)  
 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 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“) nabízí svým 
zákazníkům předplacené služby Twist (dále jen „Účastníkům“) ,  
limitovanou Twist sadu Chytré Dětské hodinky ve složení Chytré 
dětské hodinky/Kidswatch + Twist  SIM karta a IOT tarif obsahující  
200MB měsíčně po dobu 6 měsíců v ceně tarifu za cenu uvedenou 
v platném Ceníku služeb (dále společně též jen „Nabídka“ nebo 
„Twist edice“). 

2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora na 
adrese t-mobile.cz/detske-hodinky. Takto uveřejněné Podmínky 
nejsou 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 uveřejněném na internetu a 
zněním Podmínek uveřejněném jiným způsobem je vždy 
rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených webových 
stránkách. 

3. V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně užijí 
ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek T-Mobile Czech 
Republic a.s. Podmínek zpracování osobních, identifikačních, 
provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále jen „VPST“), dále 
aktuální Ceník služeb a ustanovení platného právního řádu České 
republiky. 

4. Nabídku mohou využít Účastníci kdykoliv od data účinnosti těchto 
Podmínek do vyprodání zásob Chytrých dětských hodinek (dále jen 
„Dětské hodinky“) určených pro spojení s Twist SIM kartou (dále 
jen „SIM“) a  IOT tarifem (dále jen „Tarif“). Dětské hodinky z Twist 
edice lze zakoupit výhradně v rámci této Twist edice. Dětské 
hodinky s vloženou SIM kartou jsou určeny ke komunikaci rodiče a 
jeho telefonu (dále jen „rodič“) s dítětem užívajícím Dětské hodinky 
(dále jen „dítě“), kontrole jeho pohybu atpod.  

5. Rodič prostřednictvím stažené aplikace k Dětským hodinkám ve 
svém mobilu (dále jen „Aplikace k dětským hodinkám“) spravuje 
nastavení Dětských hodinek a možnost komunikace – zejména 
Dětské hodinky s Aplikací k dětským hodinkám prvotně spáruje, 
nastavuje možnosti komunikace dítěte, sleduje jeho provoz a 
lokalizaci.  Aplikaci k dětským hodinkám lze stáhnout zejména na 
Google Play či Apple Store; Twist edice aktuálně nabízí hodinky 
TCL, pro které je třeba mít k dispozici příslušnou TCL Aplikaci pro 
dětské hodinky. Funkcionalita Dětských hodinek je omezena jejich 
technickými možnostmi danými dodavatelem Dětských hodinek. 
Nabídku některých dodavatelů Dětských hodinek najdete na 
www.t-mobile.cz/detske-hodinky. 

6. Tarif v sobě obsahuje 200MB měsíčně zdarma od prvního 
přihlášení Dětských hodinek, resp. SIM karty v nich do sítě 
Operátora po dobu 6 měsíců (dále jen „výhoda“). Služby nad rámec 
poskytnuté výhody a po uplynutí výhody jsou zpoplatněny dle 
platného Ceníku služeb pro daný Tarif.   

7. Prostřednictvím Dětských hodinek lze využít pouze omezené 
množství služeb (volání, sms, chat, gps ……), a to dle technických 

možností konkrétních Dětských hodinek a dle nastavení možností 
v Aplikaci pro dětské hodinky. 

8. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání Nabídky, ale 
i v průběhu doby, kdy bude Nabídka Účastníkem  využívána, 
aktualizovat a měnit Podmínky v celém rozsahu. Takové změny 
budou Účastníkovi sděleny zákonem stanoveným způsobem. 

9. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.1.2020. 


