
 

1. Tyto Podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile 
Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým zákazníkům 
(dále jen „Účastníkům“) akci „Data zdarma – 20. výročí“ (dále jen 
„Nabídka“). 

2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora na 
adrese www.t-mobile.cz/slavime. 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 webových stránkách. 

3. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí 
ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti  
T-Mobile Czech Republic a.s., Podmínek zpracování osobních, 
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále 
společně jen „VPST“) a dalších podmínek Účastníkem využívaných 
služeb a nabídek Operátora uveřejněných na stránce www.t-
mobile.cz, dále platný Ceník služeb a ustanovení platného právního 

řádu České republiky.  

4. Nabídka platí v období od 1. 10. 2016 00:01:00 hod. do 2. 10. 2016 
23:59:00 hod. (dále jen „Platnost nabídky“). 

4.1. Nabídka pro Účastníky nevyužívající datové služby Operátora: 

Pro Účastníky, kteří nevyužívají datové služby Operátora (tzn. 
pro Účastníky, kteří mají hlasový tarif bez datového limitu, či 
datového balíčku a Účastníky předplacených služeb Twist bez 
aktivního datového balíčku), spočívá Nabídka v možnosti 
získat balíček Internet v mobilu na den (dále jen „Balíček“) 
Operátora za 0,- Kč v případě jeho úspěšné aktivace po dobu 
Platnosti nabídky. Balíček je možné aktivovat kterýmkoliv ze 
standardních způsobů uvedených na www.t-mobile.cz. Tuto 
Nabídku je možné využít opakovaně, a to vždy až po vyčerpání 
příslušného datového limitu z Balíčku získaného na základě 
této Nabídky. Tuto Nabídku není možné kombinovat 
s Nabídkou uvedenou v článku 4.2. Podmínek.   

4.2. Nabídka pro Účastníky využívající datové služby Operátora: 

Pro Účastníky, kteří využívají datové služby Operátora (tzn. pro 
Účastníky, kteří mají aktivní některou z následujících služeb 
Operátora: hlasový tarif s datovým limitem, službu mobilní 
internet, službu internetu v mobilu a účastníky předplacených 
služeb Twist s některým s aktivních datových balíčků vyjma 
balíčku Internet v mobilu na den), spočívá Nabídka v možnosti 
jednorázového bezplatného navýšení datového limitu o 
1000MB, a to po dobu Platnosti nabídky. Tuto Nabídku je 
možné využít výhradně v mobilní aplikaci Můj T-Mobile, která je 
volně ke stažení v příslušných obchodech s aplikacemi (Google 
Play, App Store, Windows Phone Store), nebo, při přístupu 
z mobilního zařízení, také na stránce www.tmo.cz/mtm. Datový 
limit získaný v rámci této Nabídky se čerpá až po vyčerpání 

vlastního datového limitu, který má Účastník k dispozici v rámci 
svého tarifu a/nebo datového balíčku. Nevyčerpaný datový limit 
získaný v rámci Nabídky se nepřevádí do dalšího zúčtovacího 
období a v případě předplaceného balíčku musí být vyčerpán 
po dobu jeho platnosti, jinak bez náhrady propadá. Tuto 
Nabídku je možné využit opakovaně.  

5. Nabídka je určena jen pro spotřebitele (tj. Účastníky, kteří mají 
uzavřenu Účastnickou smlouvu na svoje r.č.) a fyzické osoby 
podnikatele (tj. Účastníky fyzické osoby, kteří mají uzavřenu 
Účastnickou smlouvu na svoje IČO). Nabídka není určena pro 
Účastníky využívající výhod plynoucích ze Smlouvy významného 
zákazníka či z Rámcové smlouvy, Účastníky využívající tarify 
Internet bez drátu, Pevný internet bez drátu a Účastníky využívající 
tarify M2M.  

6. Datový limit získaný v rámci Nabídky je možno čerpat výhradně na 
vnitrostátní provoz (pro území České republiky). Účastníci nejsou 
oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za Nabídku. 

7. Operátor má právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto Podmínky 
v celém rozsahu. Takové změny budou Účastníkům oznámeny 

v zákonem předepsané formě. 

8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27. 9. 2016. 

Obchodní podmínky akce „Data zdarma – 20. výročí“ 
 
(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 

http://www.tmo.cz/mtm

