
 

 

1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost 
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) program 
Našim za dobití (dále jen „Program“) zákazníkům předplacené 
služby Twist (dále jen „Účastníkům“) nabízí. 

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách 
Operátora na adrese www.t-mobile.cz. 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 
uveřejněném na internetu a zněním Podmínek uveřejněném 
jiným způsobem je vždy rozhodující znění uveřejněné na shora 
uvedených internetových stránkách. 

3. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně 
užijí ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek Operátora, 
Podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních a 
lokalizačních údajů účastníků (dále jen „VPST“), Podmínek pro 
základní tarify Twist a konkrétních podmínek sjednaného tarifu 
a aktivních nabídek Účastníka, které jsou všechny zveřejněny 
na stránce www.t-mobile.cz, dále platný Ceník služeb a 
ustanovení platného právního řádu České republiky.  

4. Program je určen výhradně pro Účastníky ve všech hlasových 
tarifech Twist, kteří již vlastní Twist SIM kartu s Programem a 
jsou do Programu řádně přihlášeni a dále Účastníky, kteří si 
zakoupí Twist SIM kartu s Programem. 

5.  Po přihlášení do Programu může Účastník získat výhodu 
Výhodná sazba (dále jen „Výhoda“ či „Výhodná sazba“). 
Program nelze využívat v roamingu. 

6. O přihlášení do Programu Operátor Účastníka informuje 
prostřednictvím SMS (dále jen „informační SMS“).  

7. Operátor Účastníkovi Výhodnou sazbu poprvé aktivuje po dobití 
Twist kreditu následujícím po obdržení SMS potvrzení o 
přihlášení do Programu. Výše Výhodné sazby záleží na výši 
dobité částky a platí vždy 30 následujících dní po dobití. 
Výhodná sazba platná pro dobíjenou částku 300 Kč a vyšší je 
1,50 Kč/min. Výhodná sazba platná pro částky nižší než 300 Kč 
je 3,20 Kč/min. Výhodná sazba je uvedena včetně DPH a platí 
pro volání na čísla značky T-Mobile.  Lhůta pro čerpání 
Výhodné sazby začíná běžet vždy od data posledního dobití 
Twist kreditu. O aktivaci a době trvání Výhody bude Účastník 
vždy informován prostřednictvím informační SMS a Výhodu 
může čerpat až po jejím doručení. Výhodná sazba 3,20 Kč pro 
dobití částky nižší než 300 Kč platí bez výjimky od data 
účinnosti těchto Podmínek, a to i pokud Účastník dobil ještě 
před jejich účinností.  

8. Výhodu je možné aktivovat kdykoliv znovu, přičemž již není 
nutné se znovu přihlašovat do Programu. V případě dobití 

během doby trvání Výhody částkou 300 Kč a vyšší se Výhodná 
sazba 1,50 Kč/min aktivuje na 30 nových dní ode dne dobití. 
V případě dobití během doby trvání Výhodné sazby 3,20 Kč/min 
částkou nižší než 300 Kč se sazba 3,20  Kč/min aktivuje na 30 
nových dní. V případě dobití během doby trvání Výhodné sazby 
1,50 Kč/min částkou nižší než 300 Kč platí sazba 1,50 Kč/min 
do konce původní platnosti. Poté do 30 dnů od posledního 
dobití platí Výhodná sazba 3,20 Kč/min. 
V případě doručení informační SMS o aktivaci Výhody 
v průběhu hovoru bude Účastníkovi hovor účtován tak, že do 
okamžiku obdržení této SMS bude stržena z kreditu částka dle 
nastaveného tarifního programu a od okamžiku obdržení SMS 
bude stržena z kreditu částka dle Výhodné sazby. Stejný 
systém platí i v případě hovoru uskutečněného přes 23:59:59 
hod posledního dne platnosti aktuální Výhodné sazby. Část 
hovoru spadající do období platnosti aktuální Výhodné sazby je 
za Výhodnou sazbu, zbývající část platí Účastník dle nové 
Výhodné sazby či dle svého tarifního programu. Výhodná sazba 
platí od okamžiku obdržení SMS dle odst. 8 těchto podmínek 
v den dobití a následujících 30 dní. Platnost výhody končí 
poslední den v 23:59:59.  

9. Volání na telefonní čísla virtuálních operátorů, která jsou 
provozována v síti T-Mobile, a na telefonní čísla provozovaná  
v síti T-Mobile pod jinou obchodní značkou než značkou  
T-Mobile (např. MOBIL.CZ, Kaktus atp.), se nepovažuje za 
provoz do sítě T-Mobile a je účtován jako hovory mimo síť  
T-Mobile. Výhodnou sazbu nelze zároveň čerpat na volání na 
Audiotexová a prémiová čísla či obdobné služby s přidanou 
hodnotou. 

10. Výhodu je možné si kdykoliv zrušit.  

11. Kredit je možné dobít prostřednictvím jakéhokoli dobíjecího 
kanálu. 

12. Program s využitím Výhody lze využívat pouze pro běžné 
aktivní využívání mobilních hlasových služeb Operátora 
samotným Účastníkem, a to pouze ve standardních 
schválených mobilních koncových zařízeních. SIM kartu nelze 
využívat v zařízeních chovajících se jako GSM brány.  
V případě, že Účastník poruší uvedená omezení nebo vznikne 
podezření z takového jednání, bude takové chování Účastníka 
považováno za zneužití nabídky, resp. služeb s právem 
Operátora okamžitě Účastníkovi účast v Programu bez 
možnosti znovuobnovení zrušit. 

13. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání 
Programu, ale i v průběhu doby, kdy bude Program 
Účastníkem využíván, aktualizovat a měnit Podmínky a 
rozsah Programu a Výhodné sazby, a to v celém rozsahu. 
Takové změny budou Účastníkovi oznámeny zákonem 
stanoveným způsobem.  

Obchodní podmínky programu  
Našim za dobití - Výhodná sazba 
 
(dále jen „Podmínky“) 
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681 
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 



 

 

14. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.  6. 2016 a 
nahrazují podmínky platné od 17. 5. 2015. 


