
 

 

 

 

 

Obchodní podmínky získání balíčku Internet 10 GB 
jednorázový - odměna  
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“) nabízí zákazníkům předplacené 
služby elektronických komunikací Twist (dále jen „Účastník“) jednorázový 
balíček Internet 10 GB na 30 dní jako odměnu za dobití anebo aktivaci 
hlasové karty (dále jen „Nabídka“). 

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 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 tarifu 
Twist S námi, platného Ceníku služeb a ustanovení platného právního řádu 
České Republiky. 

4. V rámci Nabídky získá Účastník, který si v období od 29. 10. do 31. 12. 2020 
aktivuje předplacenou kartu Twist s tarifem Twist S Námi z vybraných 
hlasových edic SIM karet* (dále jen „Twist karta“) nebo si v daném období 
takovouto svoji Twist kartu dobije prostřednictvím jakéhokoli dobíjecího 
kanálu, a to v minimální výši 200,- Kč nebo prostřednictvím dobíjecího 
kupónu v hodnotě 300,- Kč, nárok na jednorázový balíček Internetu 10GB na 
30 dní zdarma (dále jen „Balíček“).  

5. V případě splnění podmínek dle předchozího článku, vznikne Účastníkovi 
nárok na Balíček, který si bude mít možnost aktivovat v aplikaci Můj T-Mobile. 
K aktivaci Balíčku má Účastník 7 dní od vzniku nároku na něj. V případě 
marného uplynutí lhůty k aktivaci Balíčku nárok na něj zaniká bez náhrady. 
O vzniku nároku na Balíček bude Účastník vyrozuměn prostřednictvím SMS, 
emailu či v rámci aplikace Můj T-Mobile. V případě, že nedojde k aktivaci 
Balíčku během uvedených 7 dní a dojde mezitím v této lhůtě k dalšímu dobití 
naplňujícímu podmínky vzniku nároku, původní nárok zaniká a platný je jen 
nově vzniklý. 

6. Prostřednictvím včasně aktivovaného Balíčku může Účastník využívat datové 
služby Operátora po dobu třiceti (30) dnů od jeho aktivace, a to 
prostřednictvím technologie 2G/3G/LTE a s maximální rychlostí 42Mb/s 
(stahování), 5,76Mb/s (nahrávání). 

7. O úspěšné aktivaci Balíčku bude Účastník vyrozuměn prostřednictvím SMS 
a emailu. 

8. V případě, že během čerpání Balíčku naplní Účastník podmínky pro vznik 
nového nároku na Balíček a na základě tohoto nového nároku si Balíček 
v příslušné lhůtě aktivuje, původní Balíček je deaktivován a nevyčerpaný 
datový limit propadá bez náhrady. Takto si lze Balíček aktivovat i opakovaně. 
V případě, že Účastníkovi vznikne nárok na aktivaci Balíčku nejpozději 
k poslednímu dni uvedenému v článku 4. těchto Podmínek, tj. k 31. 12. 
2020, má Účastník možnost si Balíček aktivovat nejpozději do 7. 1. 2021. 
Pokud tak učiní, bude Balíček aktivní 30 dní od takovéto aktivace, resp. do 
doby jeho deaktivace Účastníkem (kupř. aktivací jiného Balíčku) dle toho, 
která ze skutečností nastane dříve. 

9. V rámci Balíčku získává Účastník datový limit 10 GB. Nevyčerpaný datový limit 
se nepřevádí. Účastník má možnost kontrolovat objem přenesených dat v 
aplikaci Můj T-Mobile nebo na www.t-mobile.cz. 

10. V případě, že má Účastník v době aktivace Balíčku aktivní jakýkoli jiný datový 
balíček Internetu pro Twist, takovýto balíček se aktivací Balíčku dostává tzv. na 
pozadí a v případě vyčerpání datového limitu Balíčku, resp. v okamžiku 
skončení jeho trvání, bude Účastník čerpat data opět dle takovéhoto 
původního balíčku. V případě, že během aktivního Balíčku si Účastník aktivuje 
jakýkoli jiný datový balíček pro Twist, dostane se takovýto nově aktivovaný 
balíček na pozadí a data jsou přednostně čerpána z Balíčku až do vyčerpání 
datového limitu k němu příslušícímu, resp. do doby jeho trvání. Uvedené 
v tomto článku neplatí, pokud má Účastník aktivní nebo si aktivuje jeden z 
datových balíčku Twist Neomezený internet na den či Neomezený internet na 
víkend. 

11. Balíček lze aktivovat současně s jinými zvýhodněními či odměnami. Balíček 
bude v takovém případě čerpán s prioritou.  

12. Balíček nelze převádět na jiného Účastníka ani jej nelze převádět do tarifního 
programu s měsíčním vyúčtováním. V takovém případě Balíček propadá bez 
náhrady, i přesto, že nebyl ještě vyčerpán. Doba přerušení poskytování služeb 
či doba blokování služeb na Twist SIM kartě, ke které je aktivován Balíček, 
neprodlužuje dobu využití Balíčku. 

13. 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.  

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

15. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 29. 10. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * Zejména: Plaťte za data, která využijete; Edice 50 minut a 50 SMS do všech 
sítí + prvních 100 MB zdarma; 2 GB dat; Twist 400 MB dat; Twist 4GB + 100 Kč 
kreditu na volání a SMS; Twist 5GB +100 Kč kreditu na volání a SMS; 
Ochutnávková karta-Twist S námi na zkoušku; Twist S námi. 

 


