
 

Pravidla marketingové akce „Rozdáme 
milion kreditu s Google Pay“ 

 
(dále jen „Pravidla“) 
 
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 
(dále jen „Pořadatel“) 

I. Obecná ustanovení 

1. 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 (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje marketingovou akci 
s názvem „Rozdáme milion kreditu s Google Pay“ (dále také jen „Akce“). 

2. Pravidla upravující podmínky Akce jsou v plném znění dostupná na webových 
stránkách https://www.t-mobile.cz/google-pay. 

3. Akce probíhá na území České republiky od 19.8.2019 do 19.9.2019 (dále jen 
„Doba trvání Akce“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Akce. Akce je 
rozdělena na 4 kola, přičemž každé kolo Akce trvá týden (dále jen „kolo Akce“): 

 1. kolo: 19.8. 2019 0:00:00 – 25.8. 2019 23:59:59 

 2. kolo: 26.8. 2019 0:00:00 – 1.9. 2019 23:59:59 

 3. kolo: 2.9. 2019 0:00:00 – 8.9. 2019 23:59:59                

 4. kolo: 9.9. 2019 0:00:00 – 19.9. 2019 23:59:59            

II. Účast v Akci, základní informace o Akci, Odměna 

1. Do Akce je automaticky zahrnuto každé telefonní číslo předplacené služby Twist, 
kterému byl dobit kredit v rámci Twist tarifu v Době trvání Akce v aplikaci Můj T-
Mobile platební metodou Google Pay (dále jen „Soutěžící“). 

2. Dobíjení kreditu na Twist tarif v aplikaci Můj T-Mobile probíhá v sekci Dobíjení. 
Platební metoda Google Pay se vybírá po zadání dobíjeného čísla a částky dobití 
kreditu.  

3. Pokud dojde v rámci jednoho kola Akce k opakovanému dobití kreditu Soutěžícího, 
bude Soutěžící zařazen do slosování vícekrát, ale vyhrát může jenom jednu Odměnu 
v rámci jednoho kola Akce. Získáním Odměny v rámci jednoho kola Akce nezaniká 
Soutěžícímu nárok na Odměnu v dalších kolech Akce, tj. Soutěžící může získat 
Odměnu až 4 krát v průběhu celkové Doby trvání Akce. 

4. Výherci Akce budou určeni losováním. V každém kole Akce Pořadatel ze všech 
Soutěžích vylosuje 250 telefonních čísel, která budou odměněna Odměnou (dále 
jen „Výherní telefonní číslo“). V průběhu celé Doby trvání Akce bude tudíž 
vylosováno celkem 1000 Výherních telefonních čísel. 

5. Odměnou v Akci je bonusový kredit v hodnotě 1000 Kč vč. DPH (dále jenom 
„Odměna“). Platnost Odměny je 3 měsíce od dobití. Odměnu není možné čerpat na 
služby 3. stran a nemůže být vyplacena v případě ukončení účastnické smlouvy 
Twist. 

6. Odměna bude oznámena Výhernímu telefonnímu číslu do 3 pracovních dnů od 
ukončení každého kola Akce a to formou SMS zprávy společně s provedením dobití 
Odměny (tj. bonusového kreditu). 

7. V případě přechodu z Twist tarifu na některý z tarifních programů Pořadatele 
s měsíčním vyúčtováním bude Odměna připsána formou dobropisu do Vyúčtování. 

8. Nesplní-li Výherní telonní číslo kteroukoliv z podmínek Akce daných Pravidly, 
nebude mu Odměna přiznána. Odměnu nelze vyplatit v hotovosti a není 
vymahatelná. Odměna, která není přiznána anebo poskytnuta Výhernímu 
telefonnímu číslu, propadá ve prospěch Pořadatele.  

9. Pro účely předání a čerpání Odměny bude Pořadatelem zpracováváno Výherní 
telefonní číslo a údaje o Odměně.  

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv Akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo 
odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich 
vyhlášením na internetové adrese https://www.t-mobile.cz/google-pay. Změna 
Pravidel nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Akci. 

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Akce za neplatný 
z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli 
závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, 
bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Akce, nebude moci Akce 
pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, 
ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Akci. 

2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací 
v souvislosti s Akcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), 
ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi 
zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby. 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Akci a v 
případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku 
přidělení či nepřidělení Odměny, a to včetně práva vyloučit z Akce kteréhokoli ze 
Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla či obecně závazné 
právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý. 

4. Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.t-mobile.cz v sekci 
Ochrana soukromí. 

5. Datum vydání Pravidel: 19.8.2019. T-Mobile Czech Republic a. s. 

 

 


