ObchOdní pOdmínky získání datOvéhO limitu 20 mb zdarma
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
předplacených hlasových služeb Twist (dále jen „Účastníkům“) datový limit
20 MB (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
Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.,
Podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních a
lokalizačních údajů účastníků, Podmínek pro základní tarify Twist,
platného Ceníku služeb a ustanovení platného právního řádu České
Republiky.
4. Nabídka umožňuje Účastníkům na základě individuální nabídky Operátora
učiněné formou SMS získat datový limit 20 MB na 30 dní zdarma. Platnost
Nabídky je uvedena v informační SMS s Nabídkou. Nevyčerpaný datový
limit z Nabídky bez náhrady propadá.
5. Nabídku je možné využívat výhradně v České republice a v rámci mobilní
sítě Operátora.
6. Po dosažení stanoveného datového limitu získaného v rámci Nabídky
nemůže dále Účastník datové služby využívat, může si však zakoupit datové
služby z aktuální nabídky Operátora za ceny uvedené v platném Ceníku
služeb.
7. Nabídku nelze převádět na jiného Účastníka ani ji nelze převádět do
tarifního programu s měsíčním vyúčtováním. V takovém případě Nabídka
propadá bez náhrady, i přesto, že nebyla ještě vyčerpána. Doba přerušení
poskytování služeb či doba blokování služeb na Twist SIM kartě, ke které je
aktivován Nabídka, neprodlužuje dobu využití Nabídky.
8. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv v době trvání Nabídky aktualizovat a
měnit Podmínky, jakož i rozsah Nabídky v plném rozsahu. O těchto
změnách bude Účastník informován zákonem předepsaným způsobem.
9. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 11. 9. 2017.
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