Obchodní podmínky získání obalu Water Bag
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 získání dárku ve formě speciálního voděodolného vaku, tzv. Water Bagu (dále jen „Dárek“) v rámci akce Letní data navíc (dále
jen „Akce“), jejichž prostřednictvím společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým zákazníkům (dále jen „Účastník“) splňujícím
podmínky získání Dárku zdarma (dále jen „Nabídka“) za čerpání datových služeb v rámci svého tarifu či balíčku sjednaného v Účastnické smlouvě (dále jen „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 adrese www.tmobile.cz/podminky-mobilni-sluzby, pro podnikatele na adrese www.t-mobile.cz/podnikatele-firmy/podminky-mobilni-sluzby, dále platných Ceníků služeb
(společně jen jako „Ceník služeb“) a ustanovení platného právního řádu České republiky.
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. Akce bude trvat v období od 1. 7. do 31. 8. 2022 (dále jako „Doba trvání
Akce“).
2. Účastník, který (i) naplní podmínky pro získání extra datového limitu
stanovené v Obchodních podmínkách získání extra datového limitu zdarma
– Letní data navíc, tj. vyčerpá alespoň 80% svého hlavního datového limitu
v souladu s nimi a nebo (ii) má v rámci své hlavní služby sjednán neomezený
datový limit, tedy má tzv. neomezená data, má možnost se dostavit na
kteroukoli T-Mobile prodejnu a zde požádat o poskytnutí Dárku.
3. Každá T-Mobile prodejna má omezené množství Dárků na skladu, proto
Operátor nezaručuje, že na Účastníkem vybrané T-Mobile prodejně bude
Dárek k dispozici. Nabídka platí pouze do vyčerpání zásob.
4. Každý Účastník je oprávněn získat pro sebe v konečném součtu pouze 1 ks
Dárku. Účastníkovi, který již jeden Dárek dle těchto Podmínek obdržel, je
Operátor oprávněn odmítnout další Dárek vydat.
5. Nabídka není určena pro zaměstnance Operátora.
6. Dárek nelze vyplatit v hotovosti a není právně vymahatelný.
7. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit Podmínky jakož i
podmínky a rozsah Nabídky nebo Nabídku zcela zrušit. O takových změnách
bude Operátor Účastníka informovat Zákonem předepsaným způsobem.
8. V případě podezření na zneužití Nabídky, bude takové chování Účastníka
považováno za zneužití služeb podle příslušných ustanovení VPST.
9. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2022.
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