Obchodní podmínky na Volná data
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681,
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

1.

Tyto Obchodní podmínky na Volná data (dále jen „Podmínky“)
závazně upravují pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech
Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým zákazníkům (dále
jen „Účastníkům“) balíček neomezených mobilních dat v případě
déle trvajícího výpadku jejich pevného připojení (dále též jen
„Nabídka“).

2.

Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora,
případně jsou k dispozici v tištěné podobě na prodejnách
Operátora.

3.

V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně použijí
ustanovení Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek zpracování osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků, a
dalších podmínek Účastníkem využívaných služeb a nabídek
Operátora, platného Ceníku služeb a ustanovení platného právního
řádu České republiky.
Nabídku získá Účastník, který má službu DSL pevného internetu
uzavřenu na své RČ, na této službě nahlásí výpadek, který není
okamžitě opravitelný, a Operátor mu nabídne možnost aktivovat na
jedné z jeho SIM (Účastnické smlouvě), kterou má Účastník
uzavřenou rovněž na své RČ, 12hodinový neomezený balíček
mobilních dat (dále jen „Balíček“ nebo „Volná data“), který je možno
i opakovaně prodloužit v případě přetrvávajícího výpadku DSL
služby.

4.

5.

Balíček lze aktivovat prostřednictvím Zákaznického centra
Operátora, v aplikaci Můj T-Mobile nebo zasláním SMS ve tvaru
VOLNADATA A na 4603.

6.

Nabídka Balíčku je závislá na možnostech mobilního připojení
v oblasti, ve které ho Účastník hodlá využít. Operátor si vyhrazuje
možnost Balíček nenabídnout v případě špatného mobilního
připojení v dané lokalitě. Aktuální mapa pokrytí mobilním signálem
je uvedena na www.t-mobile.cz.

7.

Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto
Podmínky v celém rozsahu či Nabídku úplně zrušit.
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3.10.2019

8.

