Obchodní podmínky získání slevy ve výši 50% na
Twist Internet na rok Vánoce 2021
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“)
datového limitu během jednotlivých období, po které bude Balíček platit, bude
1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost T‑Mobile
Účastník vyrozuměn prostřednictvím SMS a/nebo e-mailu (dle nastavení
Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí zákazníkům předplacené
Účastníka).
služby elektronických komunikací Twist (dále jen „Účastník“) slevu ve výši
50% na Twist Internet na rok (dále jen „Nabídka“).
9. Nabídku si Účastník může aktivovat i opakovaně, a to i v průběhu aktuálně
plynoucího období již aktivovaného Balíčku. V takovém případě po uplynutí
2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora
období daného Balíčku bude jeho doba platnosti prodloužena o dobu dalšího
www.t-mobile.cz. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány
roku, na kterou byl další Balíček aktivován.
dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, atd.; takto uveřejněné
Podmínky nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek návrhem na 10. Nabídku nelze převádět na jiného Účastníka ani ji nelze převádět do tarifního
uzavření smlouvy. V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněným
programu s měsíčním vyúčtováním. V takovém případě Nabídka propadá bez
na internetu a zněním Podmínek uveřejněným jiným způsobem je vždy
náhrady, i přesto, že nebyla ještě vyčerpána. Doba přerušení poskytování
rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených webových stránkách.
služeb či doba blokování služeb na Twist kartě, ke které je Nabídka aktivována,
neprodlužuje dobu jejího využití.
3. V otázkách neupravených v Podmínkách se na vyžití Internetu na rok

přiměřeně použije ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek 11. V dalším se chování Balíčku řídí se především Obchodními podmínkami
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek
Twist internet na rok.
zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů 12. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv v době trvání Nabídky aktualizovat a
účastníků, Obchodních podmínek tarifu Twist S námi, Obchodních
měnit Podmínky, jakož i rozsah Nabídky v plném rozsahu. O takových
podmínek Twist Internetu na rok, platného Ceníku služeb a ustanovení
změnách bude Operátor Účastníka informovat zákonem předepsaným
platného právního řádu České Republiky.
způsobem.
4. Nabídka umožňuje Účastníkům zakoupit si v období od 30. 11. 2021 do 31. 13. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 11. 2021.
1. 2022 balíček Twist internet na rok (dále jen „Balíček“) s jednorázovou
slevou ve výši 50%, a to z ceny Balíčku uvedené v platném Ceníku služeb.
Cena Balíčku po slevě tak bude činit 499 Kč vč. DPH. Cena Balíčku je
jednorázová. Podmínkou úspěšné aktivace Balíčku je dostatečný kredit
Účastníka.
5. Aktivaci Balíčku je možno provést prostřednictvím standardních aktivačních
kanálů Operátora (např. zasláním aktivační SMS ve formě „IROK A“ na číslo
4603, vyžádanou aktivací operátorem Infolinky či obchodníkem či v rámci
webových stránek či aplikace Můj T-Mobile; vyjma e-shopu). Prostřednictvím
Balíčku může Účastník stejně jako u běžného Twist Internetu na rok využívat
datové služby Operátora po dobu jednoho roku, resp. dvanácti (12) po sobě
jdoucích obdobích třiceti (30) dnů, a to prostřednictvím technologie
2G/3G/LTE a s datovým limitem 1 GB pro každé 30 denní období a
maximální rychlostí stahování definovaným v platném Ceníku služeb.
6. Balíček si lze rovněž aktivovat zaslání SMS ve tvaru „IROK [mezera] [14 místní
aktivační kód]“ (př. „IROK 12345678901234“) na 4603. Příslušný aktivační
kód může Účastník obdržet (napsaný na vánočním poukazu na Balíček,
poslaný elektronicky či jinak sdělený) od toho, kdo v období od 30. 11. 2021
do 31. 1. 2022 zašle SMS ve tvaru „IROKVANOCE“ na 4603 a na následnou
SMS od Operátora s potvrzením objednávky odpoví ve tvaru „SOUHLAS“,
rovněž na 4603 (dále jen „zákazník“). Tyto SMS jsou zdarma. Po obdržení
tohoto souhlasu bude příslušnému zákazníkovi stržena částka 499,- Kč vč.
DPH z jeho kreditu (u zákazníků s předplacenou kartou) či připsána
k příštímu měsíčnímu vyúčtování služeb (zákazník s účastnickou smlouvou)
a Operátorem mu bude sdělen onen 14 místní kód pro aktivaci Balíčku.
Tento unikátní kód lze použít pouze k jediné aktivaci, po jeho použití se
zneplatní. Aktivační kód pak lze použít pro aktivaci Balíčku do 31. 1. 2022.
7. Prvním dnem ročního období je den stržení částky odpovídající ceně Balíčku
z kreditu Účastníka.
8. O úspěšné aktivaci Balíčku, stejně tak jako o dosažení 80% a 100%

Page 1 /1

