
 
 

 

1. Tyto podmínky závazně upravují podmínky, za nichž společnost 
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) nabízí svým 
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) bonusový kredit při dobití 
kreditu.  

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ na 
adrese www.t-mobile.cz. Podmínky či jejich část mohou být dále 
komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, 
plakáty, atd. V případě rozporu mezi zněním Podmínek 
uveřejněném na internetu, a zněním Podmínek uveřejněném 
jiným způsobem, je vždy rozhodující znění uveřejněné na shora 
uvedených internetových 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 
jen „VPST“), Podmínek pro základní tarify Twist, dále aktuálního 
Ceníku služeb a ustanovení platného právního řádu České 
republiky.  

4. Nabídka je určena pro Účastníky předplacené služby Twist, 
kteří si dobijí svůj Twist kredit platební kartou prostřednictvím 
aplikace Můj T-Mobile nebo přes webové stránky www.t-
mobile.cz či v samoobsluze Můj T-Mobile. Zákazník získá za 
první dobití provedené dne 17. 12. 2014 automaticky kredit ve 
výši 20% z dobíjené částky, maximálně však 100 Kč navíc (dále 
jen „bonusový kredit“).  

5. Každý 50. Účastník, který provede dobití dle článku 4. těchto 
Podmínek, pak získá navíc bonusový kredit ve výši 50 Kč bez 
ohledu na výši dobíjené částky. 

6. Bonusový kredit se čerpá přednostně a je platný po dobu 1 
měsíce od data jeho připsání; nevyčerpaná část 
bonusového kreditu v této době bez náhrady propadá.  

7. Bonusový kredit, který Účastník obdrží na základě této 
Nabídky, není možné využívat prostřednictvím GSM bran, 
Audiotexových služeb a prémiových služeb poskytovaných 
v rámci sítě elektronických komunikací T-Mobile.  

8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 17. 12. 2014. 

Obchodní podmínky získání kreditu navíc při dobití 
platební kartou prostřednictvím aplikace Můj T-
Mobile nebo přes webové stránky www.t-mobile.cz 
či v samoobsluze Můj T-Mobile  
 (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 
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