
 

 

1. Tyto Podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile 
Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje předplacené 
služby elektronických komunikací - balíček volných minut Twist Nej 
Nonstop.  

2. Balíček Twist Nej Nonstop je týdenní balíček neomezeného volání 
se sazbou 0,- Kč/min v rámci předplacené služby Twist na zvolené 
T-Mobile Nej číslo (dále jen „balíček“) .T-Mobile Nej číslo je 
poslední číslo zaregistrované na lince 4440 nebo prostřednictvím 
služby Můj T-Mobile pro zvýhodněné volání na jedno telefonní číslo 
v rámci sítěT-Mobile, které je účtováno dle Ceníku pro příslušný 
Twist tarif.  

3. Volání a posílání SMS 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), se nepovažuje za provoz 
do sítě T-Mobile a je účtován jako hovory a SMS mimo síť T-
Mobile. 

4. Cena balíčku se řídí aktuálním Ceníkem služeb. 

5. Výhoda volání se sazbou 0 Kč/min se uplatní po celou dobu 
platnosti balíčku. Délka jednoho hovoru je maximální 65 minut.  

6. Platnost balíčku trvá vždy týden od jeho aktivace a končí vždy ve 
23.59.59. Balíček se po prvním objednání aktivuje vždy 
automaticky, a to v týdenních intervalech od data aktivace. 
Příklad: pokud si Účastník objedná balíček ve středu daného týdne 
v 16.00, bude platnost balíčku ukončena ve středu (ve 23.59.59) 
týdne následujícího a zároveň bude balíček znovu automaticky 
aktivován (obnoven) na další týden (s platností do následující 
středy 23.59.59). V případě nedostatečného kreditu v okamžiku, 
kdy by došlo k automatické obnoví balíčku, dojde k automatické 
deaktivaci balíčku. Pokud si Účastník dobije po automatické 
deaktivaci balíčku svůj kredit, bude mu balíček znovu automaticky 
aktivován pro následující týdenní interval počínající stejným dnem 
jako poslední aktivace balíčku. Účastník může balíček 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 balíčku.  

7. Cena balíčku je Účastníkovi odečtena z kreditu v okamžiku 
objednání, resp. automatického obnovení.  

8. Balíček lze deaktivovat kdykoliv prostřednictvím SMS ve 
stanoveném tvaru, na portále Můj T-Mobile nebo na čísle 4603. 
Deaktivací dojde k zastavení automatického obnovování balíčku. 
Pokud bude deaktivace provedena v okamžiku, kdy již došlo k 
automatickému obnovení balíčku, bude deaktivace platná až pro 
následující období (obnovení balíčku). O provedení deaktivace a 
ukončení platnosti balíčku bude Účastník informován SMS 
zprávou.  

9. Balíček nelze převádět na jiného Účastníka v takovémto případě 
balíček propadá bez náhrady, i přestože nebyl ještě vyčerpán.  

10. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli ukončit možnost aktivace a 
využívání balíčku. Po ukončení využívání balíčku se cena volání 
na T-Mobile Nej číslo řídí aktuálním Ceníkem služeb.  

11. Balíček nelze využít v roamingu.  

12. Volání v rámci balíčku je upřednostněno před využitím jiných 
speciálních nabídek (balíčků a zvýhodnění), pokud není stanoveno 
jinak.  

13. Balíček není určen pro volání na čísla GSM bran. Skutečnost, 
že Účastník balíček využívá pro volání do GSM bran v míře, 
která výrazní překračuje potřeby průměrného Účastníka, se 
považuje za zneužití poskytovaných Služeb ve smyslu 
ustanovení čl. 3.4. (iii) Všeobecných podmínek společnosti T-
Mobile Czech Republic a.s., v jehož důsledku je Operátor 
oprávněn omezit či přerušit poskytování Služeb 
elektronických komunikací prostřednictvím balíčku.  

14. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli mínit ceny a podmínky 
poskytování balíčku. Změna nabývá účinnosti dnem jejího 
zveřejnění na www.t-mobile.cz.  

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

Obchodní podmínky pro  
zvýhodnění T-Mobile Twist Nej Nonstop 
 
(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 


