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Obchodní podmínky získání kreditu 25 % navíc za 
dobití – léto 2022 
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, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým zákazníkům předplacené služby 
elektronických komunikací (dále jen „Účastník“) kredit navíc (dále jen „Bonusový kredit“) za první dobití provedené ve stanoveném období na některé z T-Mobile 
prodejen (dále jako „Odměna“), a to v rámci tarifu předplacených služeb sjednaného Účastníkem v Účastnické smlouvě (dále jako „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.tmo.cz/op-akce  a ustanovení platného právního řádu České republiky. Konkrétní nastavení Účastnické smlouvy Účastníka je počínaje 1. 1. 2022 obsaženo 
ve Shrnutí smlouvy, které společně s Předsmluvními informacemi k hlavní službě a platným Ceníkem služeb tvoří nedílnou součást Účastnické smlouvy.  

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. Účastník, který si v období 15. 6. 2022 -  31. 7. 2022 (dále jako „doba trvání 

akce“) dobije svůj kredit na kterékoli T-Mobile prodejně částkou minimálně 
300,- Kč, získá za první takovéto dobití kreditu během doby trvání akce 
Odměnu ve formě Bonusového kreditu ve výši 25% z takto dobité částky. 
Maximální výše připsaného Bonusového kreditu může být 300,- Kč.  

2. Bonusový kredit se čerpá přednostně a je platný po dobu 30 dnů od data 
jeho připsání; nevyčerpaná část Bonusového kreditu v této době bez 
náhrady propadá. 

3. Bonusový kredit, který Účastník obdrží na základě Odměny, není možné 
využívat prostřednictvím GSM bran, Audiotexových služeb a prémiových 
služeb poskytovaných v rámci sítě elektronických komunikací T-Mobile. V 
případě, že vznikne podezření na zneužití této Odměny bude takové 
chování Účastníka považováno za zneužití Odměny, resp. služeb podle 
příslušných ustanovení VPST. Odměna není určena pro Účastníky, kteří 
jsou podezřelí ze zneužití SIM karty.  

4. Žádost o vrácení standardního kreditu při ukončení účastnické smlouvy 
vztahující se k dané Předplacené kartě v případě, kdy byl ze strany 
Účastníka vyčerpán pouze Bonusový kredit, který byl získán v rámci 
Odměny, je ze strany Operátora považována za zneužití Odměny či procesu 
výplaty kreditu a Operátor je v takovém případě oprávněn odmítnout kredit 
vrátit. 

5. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit Podmínky jakož i 
podmínky a rozsah Odměny či Odměnu zcela zrušit. O takových změnách 
bude Operátor Účastníka informovat Zákonem předepsaným způsobem. 

6. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 6. 2022. 

http://www.tmo.cz/op-akce

