
1. Nabídka je určena pro Účastníky, kteří si v období od 
1. 11. 2022 do 30. 11. 2022. aktivují některý z   Balíčků, 
a to prostřednictvím Aplikace. Balíčky určené pro využití 
Nabídky dle těchto Podmínek jsou v  Aplikaci označeny 
dovětkem MAX, tedy jako „Data na 24 hodin MAX“, „Data 
na 10 dní  MAX“, „Data na měsíc Max“ a „Data na měsíc  
XL MAX“ (dále jen „Balíčky/Balíček MAX“). 

2. Účastník, který si aktivuje v uvedeném období některý 
ze shora definovaných Balíčků MAX, získá v  rámci 
takového Balíčku za cenu běžného Balíčku datový limit 
ve výši o 20% navíc oproti běžnému Balíčku. Celkový 
datový limit Balíčku Data na 24 hodin MAX tak bude činit 
216 MB za cenu 15 Kč, Balíčku Data na 10 dní MAX 840 
MB za cenu 65 Kč, Balíčku Data na měsíc MAX 1920 MB  
za cenu 145 Kč a Balíčku Data na měsíc XL MAX 6 GB 
za cenu 365 Kč. Balíčky MAX lze v  uvedeném období 
aktivovat i opakovaně. 

3. V případě, že vznikne podezření na zneužití Nabídky, 
bude takové chování Účastníka považováno za zneužití 
služeb ve smyslu VP.

4. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat  
a měnit Podmínky jakož i poskytování Balíčků MAX  
v plném rozsahu. O takových změnách bude Operátor 
Účastníka informovat zákonem předepsaným způsobem.

5. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 
2022.

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ZÍSKÁNÍ 20% DATOVÉHO 
LIMITU NAVÍC K DATOVÝM 
BALÍČKŮM 
Společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, 
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 (dále jen „Podmínky“) 

Tyto Podmínky upravují podmínky, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým 
zákazníkům využívajícím předplacené služby elektronických komunikací pod obchodní značkou MOBIL.CZ (dále jen 
„Účastník“) 20% datového limitu navíc k datovým balíčkům Data na 24 hodin, Data na 10 dní, Data na měsíc a Data 
na měsíc XL (dále společně jako „Balíčky“ či jednotlivě jako „Balíček“) aktivovaným prostřednictvím Aplikace (dále jen 
„Nabídka“), a to v rámci tarifu předplacených služeb sjednaného Účastníkem v Účastnické smlouvě (dále jako „hlavní 
služba“).

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí zejména ustanovení aktuálních Všeobecných 
podmínek MOBIL.CZ (dále jen „VP“), Zásad ochrany osobních údajů MOBIL.CZ, Obchodních podmínek Balíčků,   
a dalších podmínek Účastníkem využívaných služeb a nabídek Operátora, zejména Předsmluvních informací  
k hlavní službě uveřejněných na webových stránkách Operátora na adrese https://www.mobil.cz/dokumenty, Ceníku  
a ustanovení platného právního řádu České republiky. Konkrétní nastavení Účastnické smlouvy Účastníka je počínaje 
1. 1. 2022 obsaženo ve Shrnutí smlouvy, které společně s Předsmluvními informacemi k hlavní službě a platným 
Ceníkem tvoří nedílnou součást Účastnické smlouvy. 
Podmínky jsou uveřejněné na výše uvedených webových stránkách Operátora a nejsou samostatně bez splnění 
dalších podmínek návrhem na uzavření smlouvy. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími 
prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty atd. V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněným na internetu  
a zněním Podmínek uveřejněným jiným způsobem je vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených 
webových stránkách.


