Obchodní podmínky slevy 10% nebo 20% na tarify
Můj tarif
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“)
měsíčního paušálu nabízené kombinace. Příslušná sleva 10% nebo 20%
1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost T‑Mobile
bude přitom vypočítána ze základní ceny příslušné kombinace balíčků vč.
Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí zákazníkům předplacené
DPH uvedené u Nabídky jako cena před slevou a je platná po celou dobu
služby elektronických komunikací Twist (dále jen „Účastník“) při přechodu
Účastnické smlouvy. V případě, že si Účastník bude chtít zvolit jinou
na Účastnickou smlouvu s paušálním tarifem slevu 10% nebo 20% z
kombinaci uvedených balíčků, je možné, že mu sleva nebude poskytnuta.
měsíčního paušálu na vybrané kombinace tarifu Můj Tarif (dále jen
„Nabídka“).
8. Cena Nabídky před slevou bude stanovena kombinací cen jednotlivých
balíčků, které jsou součástí dané Nabídky. Jednotlivé ceny balíčků jsou
2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora
uvedené zde:
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 splnění 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 použije 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 pro Můj
Tarif a Můj Svobodný Tarif, platného Ceníku služeb a ustanovení platného
právního řádu České Republiky.
4. Nabídka je určena výhradně pro Účastníky, kteří využívají služeb Operátora
alespoň 3 měsíce a byla jim doručena informační SMS či email s Nabídkou.
Každému Účastníkovi je v rámci informační SMS/emailu předložena
některá z kombinací níže uvedených hlasových a datových balíčků k tarifu
Můj tarif jemu určená na míru na základě využívání předplacených služeb a
k tomu stanovená výše nabízené slevy (10% nebo 20%) na odpovídající
měsíční paušál. Využití takto sestavené Nabídky je podmíněno uzavřením
Účastnické smlouvy na dobu neurčitou přechodem z předplacené služby
Twist, a to nejpozději do dne uvedeného v informační SMS/email.
5. Příslušná kombinace služeb bude sestavena z některého z těchto
hlasových balíčků k tarifu Můj Tarif/Můj Svobodný Tarif:
Hlasová varianta 50 nebo 100 ; nebo
Hlasová varianta 50+ nebo 100+; nebo
Hlasová varianta M;

Hlasová varianta 50 (obsahující 50 volných minut a SMS do všech sítí) –
v Obchodních podmínkách Hlasové varianty 50 pro Můj Tarif a Můj Svobodný
Tarif
Hlasová varianta 100 (obsahující 100 volných minut a SMS do všech sítí) –
v Ceníku služeb jako Hlasová varianta 100 pro tarif Můj Tarif/Můj Svobodný
Tarif
Hlasová varianta 50+ (obsahující 50 volných minut a SMS do všech sítí a
neomezené volání a SMS v síti) – v Obchodních podmínkách Hlasové
varianty 50+ pro Můj Tarif a Můj Svobodný Tarif
Hlasová varianta 100+ (obsahující 100 volných minut a SMS do všech sítí a
neomezené volání a SMS v síti) – v Ceníku služeb jako Hlasová varianta 100+
pro tarif Můj Tarif/Můj Svobodný Tarif
Hlasová varianta M (obsahující neomezené volání a SMS do všech sítí) – v
Ceníku služeb jako Hlasová varianta M pro tarif Můj Tarif/Můj Svobodný Tarif
Datový balíček 512 MB – v Obchodních podmínkách Datové varianty 512 MB
pro Můj Tarif a Můj Svobodný Tarif
Datový balíček 1 GB – v Obchodních podmínkách Datové varianty 1GB pro
Můj Tarif a Můj Svobodný Tarif
Datový balíček 2 GB – v Ceníku služeb jako Datová varianta 2 GB pro tarif
Můj Tarif/Můj Svobodný Tarif
Datový balíček 4 GB – v Ceníku služeb jako Datová varianta 4 GB pro tarif
Můj Tarif/Můj Svobodný Tarif
9. Nabídku nelze kombinovat s žádnými dalšími nabídkami, které se týkají tarifů
Můj tarif.

10. Nabídka zaniká v případě přechodu na jiný tarif. Nabídka zaniká rovněž v
případě převodu Účastnické smlouvy na jiného Účastníka. Po dobu
(př. Můj Svobodný Tarif 50 a 1 GB).
přerušení poskytování služeb z důvodu neplacení Operátor účtuje
6. Po obdržení informační SMS/emailu bude Účastník v ní odkázán na
Účastníkovi cenu se započtením slevy.
webové rozhraní nebo aplikaci Můj T-Mobile, kde bude moct Nabídku
11.
Účastník, který splňuje shora uvedené podmínky, avšak neobdrží
využít. Podmínkou využití Nabídky je uzavření Účastnické smlouvy na rodné
informační
SMS nebo email s Nabídkou, má možnost se obrátit na infolinku
číslo osloveného Účastníka prostřednictvím onoho webového rozhraní
Operátora
nebo
se dostavit na některou z prodejen Operátora a o individuální
nebo aplikace Můj T-Mobile. Nabídka není určena pro Účastnické smlouvy
Nabídku
požádat.
registrované pod Rámcovou smlouvou a Smlouvou významného zákazníka
12. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání této Nabídky, ale i v
či pro zákazníky jiné značky než T-Mobile (např. MOBIL.CZ, Kaktus, aj.).
průběhu doby, kdy bude Nabídka Účastníkem využívána, aktualizovat a měnit
7. Příslušná výše nabídnuté slevy bude stanovena s ohledem na dosavadní
tyto Podmínky v celém rozsahu. Případné změny Operátor Účastníkům
průměrnou měsíční útratu Účastníka v rámci předplacených služeb, a to
oznámí zákonem stanoveným způsobem.
tak, že pokud tato útrata nepřesáhla částku 450,- Kč vč. DPH, bude
a některého z datových balíčků 512 MB, 1 GB, 2 GB nebo 4 GB.

Účastníkovi zobrazena Nabídka obsahující slevu 20% z měsíčního paušálu 13. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 11. 2020.
nabízené kombinace, a v případě, že tato útrata přesáhla částku 450,- Kč
vč. DPH, bude Účastníkovi zobrazena Nabídka obsahující slevu 10% z
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