
 

 

1. Tyto Podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile 
Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje zvýhodnění 
Twist Pevná+.  

2. Twist Pevná + je týdenní zvýhodněné volání na pevné linky v ČR v 
rámci předplacené služby Twist. Cena zvýhodnění se řídí 
aktuálním Ceníkem služeb. 

3. Toto zvýhodnění lze aktivovat ke všem tarifům Twist.  

4. Výhoda volání na pevné linky v ČR se uplatní po celou dobu 
platnosti zvýhodnění.  

5. Platnost zvýhodnění trvá vždy týden od jeho aktivace a končí vždy 
ve 23.59.59. Zvýhodnění se po prvním objednání obnovuje 
vždy automaticky, a to v týdenních intervalech od data 
aktivace. Příklad 1: Pokud si Účastník objedná zvýhodnění ve 
středu daného týdne v 16.00, bude platnost zvýhodnění ukončena 
ve středu (ve 23.59.59) týdne následujícího a zároveň bude 
zvýhodnění znovu automaticky aktivováno (obnoveno) na další 
týden (s platností do následující středy 23.59.59).  

6. V případě nedostatečného kreditu v okamžiku, kdy by došlo k 
automatické obnově zvýhodnění, dojde k automatické 
deaktivaci zvýhodnění. Pokud si Účastník dobije po automatické 
deaktivaci zvýhodnění svůj kredit, bude mu zvýhodnění znovu 
automaticky aktivováno pro následující týdenní interval počínající 
stejným dnem jako poslední aktivace zvýhodnění. Účastník může 
zvýhodnění využívat i dříve, pokud si jej po dobití aktivuje 
prostřednictvím SMS, Můj T-Mobile nebo na čísle 4603; takto je 
nastaven nový týdenní interval pro automatickou aktivaci 
zvýhodnění.  

7. Zvýhodnění lze aktivovat se všemi tarify Twist. Zvýhodnění lze 
aktivovat prostřednictvím SMS ve stanoveném tvaru, na portále 
Můj T-Mobile nebo na čísle 4603. Cena zvýhodnění je Účastníkovi 
odečtena z kreditu v okamžiku objednání, resp. automatického 
obnovení.  

8. Zvýhodnění lze deaktivovat kdykoliv prostřednictvím SMS ve 
stanoveném tvaru, na portále Můj T-Mobile nebo na čísle 4603. 
Deaktivací dojde k zastavení automatického obnovování 
zvýhodnění. Pokud bude deaktivace provedena v okamžiku, kdy již 
došlo k automatickému obnovení zvýhodnění, bude deaktivace 
provedena až pro následující období (obnovení zvýhodnění). O 
provedení deaktivace a ukončení platnosti zvýhodnění bude 
Účastník informován SMS zprávou. Příklad 2: Účastník si 
deaktivuje zvýhodnění ve středu v momentě, kdy již došlo k 
automatickému obnovení zvýhodnění Twist Pevná +. To znamená, 
že následujících 7 dnů bude Účastník moci využívat všech výhod 
zvýhodnění do úterý (23:59:59). Následující týden již k obnově 
zvýhodnění nedojde.  

9. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli ukončit možnost aktivace a 
využívání zvýhodnění. Po ukončení využívání zvýhodnění se cena 
volání řídí aktuálním Ceníkem služeb.  

10.  Zvýhodnění nelze využít v roamingu.  

11. SIM kartu se zvýhodněním Twist Pevná + nelze používat v 
GSM branách. Takovéto používání se považuje za zneužívání 
poskytovaných služeb ve smyslu Všeobecných podmínek 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., což může mít za 
následek okamžité omezení poskytování všech služeb 
poskytovaných na základě Účastnické smlouvy.  

12. Operátor vyhrazuje právo kdykoli měnit ceny a podmínky 
poskytování zvýhodnění Twist Pevná +. Změnu Operátor 
Účastníkovi oznámi zákonem stanoveným způsobem.  

13. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 
26.1.2014. 

Obchodní podmínky pro  
zvýhodnění Twist Pevná+ 
 
(dále jen „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 


