
   

   

1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost  
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) poskytuje svým 
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) předplacené služby 
elektronických komunikací v tarifu Twist Našim, jehož součástí je 
výhoda spojená s dobíjením. 

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ na 
adrese www.t-mobile.cz. 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 internetových 
stránkách. 

3. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí 
ustanovení zejména aktuálních Všeobecných podmínek společnosti 
T-Mobile Czech Republic a.s. pro spotřebitele, příp. podnikatele (dle 
postavení Účastníka), Podmínek pro zpracování osobních, 
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů Účastníka (dále jen 
„VPST“), Podmínek pro základní tarify Twist a podmínek 
specifikujících konkrétní výhody spojené s dobíjením u tohoto tarifu, 
které jsou všechny zveřejněny na stránce www.t-mobile.cz, dále 
platného Ceníku služeb a ustanovení platného právního řádu České 
republiky. 

4. SIM karty s tímto novým předplaceným tarifem lze získat  
od 1. 8. 2012 do vyprodání zásob. Specifikací tohoto tarifu je 
automatické získání výhody platné po dobu uvedenou na obalu 
Twist karty (zpravidla 30 nebo 90 dnů podle výše počátečního 
kreditu na Twist kartě). Výhoda je platná od aktivace SIM karty bez 
nutnosti dalšího dobíjení kreditu. O aktivaci výhody a době trvání 
této výhody bude Účastník zároveň informován prostřednictvím 
SMS. 

5. Specifikace konkrétních výhod a pravidla pro získání výhod i pro 
dobu následující po uplynutí počáteční 90/30-denní lhůty, příp. další 
podmínky pro jejich získání, jsou vždy součástí speciálních 
podmínek tarifu Našim za dobití.  

6. Změnou na jiný tarif předplacené služby (pokud je změna 
umožněna) výhoda Účastníkovi zůstává. Přechodem na některý z 
paušálních tarifů Účastník o výhodu k datu převodu bez náhrady 
přichází. 

7. V případě existence více výhod nabízených TMCZ pro tento tarif má 
Účastník možnost tyto výhody za podmínek stanovených TMCZ 
měnit. 

8. Dojde-li k aktivaci SIM karty s tímto tarifem později (v době, kdy již 
konkrétní výhoda uvedená na Twist balení nebo výhoda, která je 
součástí propagačních materiálů, apod., není ze strany TMCZ 
nabízena), vyhrazuje si TMCZ možnost nabídnout Účastníkovi jinou, 
aktuálně nabízenou výhodu, s čímž Účastník bez výhrad souhlasí. 

9. Kredit je možno dobít prostřednictvím jakéhokoli dobíjecího kanálu. 

10. V případě porušení jakéhokoli ustanovení VPST či v případě 
zneužití služeb ve smyslu VPST je TMCZ oprávněn výhodu 
Účastníkovi bez možnosti znovuobnovení zrušit. 

11. TMCZ si vyhrazuje právo podmínky tohoto tarifu doplňovat či měnit, 
případně tarif úplně zrušit a stávající Účastníky převést na aktuálně 
nabízený tarif předplacené služby, který je zrušenému tarifu 
charakteristicky nejbližší. Takové změny budou účinné ode dne 
jejich zveřejnění na internetových stránkách TMCZ, nebude-li 
stanoven termín pozdější. 

12. Podmínky nabývají platnost a účinnost dne 1. 8. 2012. 

Obchodní podmínky limitované edice tarifu  
Twist Našim 

(dále jen „Obchodní podmínky“) 
 
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681 
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787, vydává tyto podmínky, upravující poskytování limitované edice 
předplaceného tarifu Twist Našim. 


