
I. Pøedmìt podmínek

1. Tyto Obchodní podmínky stanoví pravidla, za nichž spoleènost T-Mobile Czech
Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) poskytuje pøedplacené služby elektronických
komunikací TWIST (dále jen „pøedplacené Služby“) ve speciálním tarifu Twist Internet.

II. Obecné podmínky

1. Pøedplacené Služby v tarifu Twist Internet poskytuje TMCZ u omezeného množství 
T-Mobile SIM karet pro pøedplacenou Službu Twist (dále jen „pøedplacená SIM
karta“), které budou k dispozici pouze do vyèerpání zásob.

2. V cenì této pøedplacené SIM karty s tarifem Twist Internet je zahrnuta cena aktivace
pøedplacené SIM karty, testovací 14denní období pro využívání neomezeného
pøístupu na Internet a WAP prostøednictvím GPRS/EDGE v rámci sítì TMCZ (dále jen
„testovací období“ a „neomezený pøístup“) a dále pøedplacený kredit na ostatní
služby elektronických komunikací ve výši 20 Kè (s DPH). Testovací období slouží 
pro vyzkoušení vlastností služby zákazníkem.

3. Pro využívání pøedplacených Služeb v tarifu Twist Internet je nutno pøedplacenou
SIM kartu aktivovat uskuteènìním prvního odchozího hovoru. Aktivace pøedplacené
SIM karty musí být provedena nejpozdìji do 30. 6. 2006, po tomto datu možnost
aktivace pøedplacené SIM karty zaniká. Pøi aktivaci pøedplacené SIM karty je
Úèastníkovi automaticky aktivována služba GPRS/EDGE (umožòující pøístup na
Internet a WAP), k aktivaci této služby dojde nejpozdìji v prùbìhu 12 hodin od
aktivace pøedplacené SIM karty. O provedení aktivace služby GPRS/EDGE bude
TMCZ Úèastníka informovat prostøednictvím krátké textové zprávy (SMS).

4. Tarif Twist Internet umožòuje Úèastníkùm využívat vždy po dobu jednoho mìsíce,
a to i opakovanì, neomezený pøístup (dále též jen „mìsíèní období“) za mìsíèní
paušál, jehož výše je uvedena v platném Ceníku služeb (dále též jen „mìsíèní
paušál“). První mìsíèní období následuje po ukonèení testovacího období.

III. Využívání neomezeného pøístupu

1. Testovací období pro využívání neomezeného pøístupu zaèíná dnem aktivace SIM karty.

2. Den následující po uplynutí testovacího období, pøípadnì každý den následující 
po uplynutí mìsíèního období je provedena kontrola výše kreditu u pøedplacené 
SIM karty. Pokud výše kreditu u pøedplacené SIM karty bude v tento den dosahovat
minimálnì výše mìsíèního paušálu, bude automaticky zahájeno nové mìsíèní
období a pøíslušná èástka odpovídající výši mìsíèního paušálu bude z kreditu
pøedplacené SIM karty odeètena.

Pøíklad: Testovací období nebo mìsíèní období pro využívání neomezeného pøístupu skonèí
v souladu s èl. III. 4 tìchto Podmínek dne 9. dubna. Kredit pro neomezený pøístup na další
mìsíèní období bude z pøedplaceného kreditu odeèten dne 10. dubna a tento den také zaèíná
bìžet nové mìsíèní období.

3. Pokud v den následující po uplynutí mìsíèního období, pøípadnì testovacího období
nedosahuje výše kreditu u pøedplacené SIM karty minimálnì výše mìsíèního paušálu,
je služba GPRS/EDGE u pøedplacené SIM karty automaticky zablokována. Jakmile
však výše pøedplaceného kreditu dosáhne výše mìsíèního paušálu, bude tato èástka
z kreditu automaticky odeètena a služba GPRS/EDGE opìtovnì aktivována. V takovém
pøípadì bìží nové mìsíèní období od tohoto data aktivace služby GPRS/EDGE.

4. Mìsíèní období konèí dnem, který pøedchází dni, jež se èíslem shoduje se dnem,
v nìmž došlo k zahájení mìsíèního období. Není-li takový den v kalendáøním mìsíci,
konèí mìsíèní období den pøedcházející poslednímu dni pøíslušného kalendáøního
mìsíce.

Pøíklad1: První mìsíèní období bylo zahájeno dne 10. bøezna. Neomezený pøístup je možno
využívat do 9. dubna. 
Pøíklad 2: První mìsíèní období bylo zahájeno dne 31. ledna. Neomezený pøístup je možno
využívat do 27. února.

5. V pøípadì, že první den kteréhokoli mìsíèního období pøipadne na poslední den
kalendáøního mìsíce, bude každé následující mìsíèní období poèínat vždy
posledním dnem kalendáøního mìsíce, a to bez výjimky (za pøedpokladu, že nedojde
ke zmìnì mìsíèního období pro využívání neomezeného pøístupu v souladu s èl. III
bod 3 tìchto Obchodních podmínek).

Pøíklad: První den prvního mìsíèního období zahájeného po ukonèení testovacího období
pøipadne na 31. kvìtna. Následující mìsíèní období budou zaèínat 30. èervna, dále 
31. èervence, 31. srpna, 30. záøí atd.

IV. Zvláštní ustanovení

1. Ceny pøedplacených Služeb v tarifu Twist Internet se øídí Ceníkem služeb pro tarif
Twist Standard s výjimkami uvedenými v platném Ceníku služeb. V tarifu Twist
Internet nelze využívat službu T-Mobile NEJ.

2. Tarif Twist Internet není možné zmìnit na jiný z Twist tarifù dle aktuální nabídky
TMCZ, pøechod na nìkterý z tarifních programù s mìsíèním vyúètováním nabízených
TMCZ (s výjimkou tarifu DATA&SMS) je možný kdykoli.

3. TMCZ si vyhrazuje právo omezit Úèastníkùm užívajícím pøedplacených Služeb v tarifu
Twist Internet možnost využívat jiné speciální nabídky TMCZ urèené Úèastníkùm
užívajícím pøedplacených Služeb Twist, jakož i možnost mìnit nastavení nìkterých
Služeb prostøednictvím automatického hlasového systému (IVR).

4. TMCZ si vyhrazuje právo ukonèit Úèastnickou smlouvu pøedplacené Služby
v pøípadì, že úèastník aktivnì nevyužije po dobu 90 po sobì jdoucích dnù žádnou
z pøedplacených Služeb Twist.

5. V pøípadì ztráty èi krádeže pøedplacené SIM karty není možná její výmìna/náhrada
a Úèastník pøedplacené Služby ztrácí nárok na poskytování pøedplacených Služeb
v tarifu Twist Internet.

6. Úèastník pøedplacené Služby je oprávnìn umožnit tøetím osobám užívat za úplatu
pøedplacené Služby poskytované TMCZ, pøípadnì poskytovat své služby tøetím
osobám s využitím sítì elektronických komunikací èi Služeb TMCZ pouze na základì
pøedchozího výslovného písemného souhlasu TMCZ.

7. Vznikne-li dùvodnì podezøení, že Úèastník pøedplacené Služby zneužívá èi zneužíval
služby poskytované TMCZ v rozporu s ustanovením èl. IV bod 5 tìchto Obchodních
podmínek, je TMCZ oprávnìn omezit poskytování pøedplacených Služeb zamezením
aktivního pøístupu k nim, a to i okamžitì.

V. Závìreèná ustanovení

1. V otázkách neupravených v tìchto Obchodních podmínkách se poskytování
pøedplacených Služeb v tarifu Twist Internet øídí Všeobecnými podmínkami
spoleènosti T-Mobile Czech Republic a.s., platným Ceníkem služeb a podmínkami
uvedenými v informaèních materiálech TMCZ, jakož i na jeho internetových
stránkách.

2. TMCZ má právo kdykoli aktualizovat a mìnit podmínky, za nichž jsou poskytovány
pøedplacené Služby v tarifu Twist Internet. Zmìny budou úèinné ode dne jejich
zveøejnìní na internetových stránkách, nebude-li stanoven termín pozdìjší.

3. TMCZ má právo bez uvedení dùvodu kdykoli ukonèit poskytování služeb v tarifu
Twist Internet. O ukonèení poskytování služeb v tarifu Twist Internet bude TMCZ
Úèastníky informovat nejménì 2 mìsíce pøedem na internetových stránkách TMCZ,
jakož i prostøednictvím krátké textové zprávy (SMS). V takovémto pøípadì budou
Úèastníkovi služby v tarifu Twist Internet poskytovány až do uplynutí mìsíèního
období, za které uhradil mìsíèní paušál pro využívání neomezeného pøístupu ve
smyslu tìchto Obchodních podmínek. Po uplynutí této doby budou pøedplacené
Služby nadále poskytovány v tarifu Twist Start). Po zmìnì tarifu bude poskytování
pøedplacených Služeb upraveno výluènì Podmínkami pro základní tarify Twist
a Všeobecnými podmínkami spoleènosti T-Mobile Czech Republic a.s.

4. Úèastnická smlouva pøedplacené Služby je uzavøena uhrazením ceny aktivace
pøedplacené SIM karty èi její první splátky, bylo-li výslovnì dohodnuto uhrazení 
ve splátkách, pøípadnì prvním aktivním využitím telekomunikaèních služeb
prostøednictvím pøiložené pøedplacené SIM karty èi prostøednictvím úètu v t-zones
vztahujícího se k pøiložené pøedplacené SIM kartì.

5. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a úèinnosti dne 14. 3. 2007.

Obchodní podmínky pro T-Mobile Twist Internet
(dále jen „Obchodní podmínky“)

T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíèkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IÈ 649 49 681
zapsána do obchodního rejstøíku vedeného Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787


