Obchodní podmínky balíčku Sportovní léto
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“) svým zákazníkům i uživatelům jeho
služeb (dále jen „Účastník“) nabízí balíček neomezených datových služeb
s názvem „Sportovní léto“.
2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora
www.t-mobile.cz/sportovnileto. 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.

dobu trvání Balíčku Účastníkovi předplacených služeb Twist s aktivním
datovým balíčkem Twist Internet na měsíc, resp. Účastníkovi s aktivním
balíčkem Mobilní internet Extra či Mobilní internet Extra Nastálo strhávána
měsíční částka za tento nastavený datový balíček a aktivací Balíčku dojde
k navýšení stávajícího datové limitu získávaného v rámci nastaveného
datového balíčku na neomezený datový limit (př. Účastník má aktivní Twist

Internet 2GB s měsíční obnovou za cenu 219,- Kč a Účastník si 18. 6. 2021
aktivuje Balíček. Cena za obnovu balíčku Internet 2GB bude účastníkovi
strhávána z kreditu i po 18. 6. 2021 v souladu s Obchodními podmínkami
Twist Internetu na měsíc, nicméně Účastník bude moci po dobu trvání Balíčku
čerpat data i nad rámec 2GB, a to zdarma, tzn., že za původních 219,- Kč získá
neomezený objem dat od data aktivace Balíčku do konce doby trvání Nabídky,
resp. do deaktivace Balíčku. Obdobný princip se vztahuje i na Účastníka
s aktivním balíčkem Mobilní internet Extra či Mobilní internet Extra Nastálo).

3. V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně použijí ustanovení
Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen 10. Balíček má pro využití dat v rámci roamingu nastavený tzv. EU datový limit
„VPST“), Podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních a
definovaný v platném Ceníku služeb a Obchodních podmínkách EU roamingu.
lokalizačních údajů účastníků, Obchodních podmínek pro Mobilní internet
Po vyčerpání EU datového limitu Účastník potvrdí další způsob čerpání dat,
Extra a Obchodních podmínek pro Mobilní internet Extra Nastálo,
např. aktivuje čerpání dat s příplatkem uvedeným v platném Ceníku služeb.
Obchodních podmínek Twist Internetu na měsíc, Obchodních podmínek
Operátor informuje Účastníka vždy o dosažení zpravidla 80% a 100%
Twist Internetu na rok či jiných obchodních podmínek aktivních datových
vyčerpání z celkového EU datového limitu, a to zpravidla formou SMS, e-mailu,
služeb Účastníka, dále aktuální Ceník služeb a ustanovení platného právního
popř. push-up notifikací v aplikaci Můj T-Mobile. EU datový limit pro Účastníky
řádu České republiky.
s měsíčním vyúčtováním služeb činí 9,5 GB na jedno účetní období a pro
4. Každý Účastník má možnost aktivace balíčku neomezených datových služeb
Účastníky předplacené služby Twist činí 4,26 GB na každé měsíční období (30
s názvem „Sportovní léto“ (dále jen „Balíček“), prostřednictvím kterého je
dnů).
možné čerpat neomezené datové služby pro připojení k internetu 11. Balíček je určen zejména pro běžné aktivní využívání datových služeb
prostřednictvím mobilních koncových zařízení zdarma v období od 18. 6.
Operátora samotným Účastníkem či Uživatelem. Jakékoliv využívání datových
2021 do 31. 8. 2021 (dále jen „Nabídka“).
služeb jiným způsobem (strojové využití, systematizovaný provoz, hromadné
5. Nabídka je určena pro všechny Účastníky s paušálním hlasovým tarifem
hotspoty atd.) je považováno za zneužití těchto Podmínek. V případě
uzavírající Účastnickou smlouvu v postavení spotřebitele či podnikatele s
podezření na zneužití Podmínek je Operátor oprávněn Účastníkovi Balíček bez
výjimkou Účastníků, kteří využívají výhod plynoucích z Rámcové smlouvy
možnosti znovuobnovení zrušit.
nebo Smlouvy významného zákazníka a dále jen určena pro Účastníky, kteří: 12. Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům data v Balíčku v co nejvyšší
mají na telefonním čísle pod Rámcovou smlouvou aktivovaný balíček
možné kvalitě. Kvalita se přitom řídí kvalitou stanovenou pro tarif, ke kterému
Mobilní internet Extra nebo Mobilní internet Extra Nastálo, vždy s
Účastník Balíček využije. Informace o kvalitě poskytovaných služeb jsou
datovým objemem 2,5 GB a výše nebo
uvedeny v platném Ceníku služeb (minimální nabízená a zaručená úroveň
kvality služby, odhadovaná maximální rychlost, inzerovaná rychlost).
využívají předplacené služby Twist a mají aktivovaný některý z
datových balíčků Twist Internet na měsíc s měsíční obnovou nebo 13. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto Podmínky v části
datový balíček Twist Internet na rok; přičemž
týkající se popisu Balíčku, jeho platnosti, možností aktivace a deaktivace
Balíčku, okruhu Účastníků, pro které je Balíček určen či nabízené kvality. O
podmínkou využitelnosti Balíčku je tedy současná aktivní datová propozice v
těchto změnách budou Účastníci informováni zejména na webových
rámci nastavení své Účastnické smlouvy.
stránkách Operátora u popisu Balíčku.
6. Balíček je možné si aktivovat kdykoli v průběhu shora uvedeného období, a
to výhradně prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile (dále jen „Aplikace“). O 14. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 18. 6. 2021.
úspěšné aktivaci Balíčku bude Účastník vyrozuměn prostřednictvím SMS.
Balíček je aktivován vždy od okamžiku doručení aktivační SMS až do doby
skončení trvání Nabídky.
7. Balíček lze deaktivovat kdykoli, a to prostřednictvím Zákaznické linky
Operátora.
8. Data z Balíčku se vždy čerpají přednostně před daty z jakéhokoliv tarifu či
jiného datového balíčku, přičemž datové balíčky aktivní u předplacené
služby Twist nejsou aktivací Balíčku deaktivovány a po uplynutí doby trvání
Nabídky, resp. po deaktivaci Balíčku, budou data čerpána opět v rámci
původních datových balíčků.
9. Jelikož podmínkou aktivace Balíčku je i aktivní datová propozice, bude po
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