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ZAPSÁNA DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 
VEDENÉHO MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL 
B, VLOŽKA 3787

(DÁLE JEN „PODMÍNKY“)

1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla a podmínky, za  
 nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen 
 „Operátor“) nabízí svým zákazníkům využívajícím 
 předplacené služby pod obchodní značkou MOBIL.CZ (dále 
 jen „Účastníkům“) při zakoupení datových balíčku „Data 
 na 10 dní“, „Data na měsíc“ nebo „Data na měsíc XL“ (dále jen 
 „Balíček“) větší datový limit (dále jen „Vánoční akce“). 

2. Podmínky Vánoční akce jsou uveřejněny na webových  
 stránkách Operátora na adrese www.mobil.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  
 webových stránkách. 

3. V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně 
 užije ustanovení Všeobecných podmínek MOBIL.CZ  
 (VPM), Obchodních podmínek předplacené karty  
 MOBIL.CZ, Obchodních podmínek jednotlivých Balíčků, 
 aktuálního Ceníku a ustanovení platného právního řádu České 
 republiky. 

4. Vánoční akce je určena výhradně pro Účastníky předplacené 
 služby (předplaceného tarifu) MOBIL.CZ, kteří si v období od  
 2. 11. 2021 do 31. 1. 2022 aktivují některý Balíček, a to  
 způsobem uvedeným jako způsob aktivace daného Balíčku  
 na www.mobil.cz. 

5. Účastníci, kteří si v souladu s Podmínkami aktivují Balíček,  
 získají v  rámci Balíčku větší datový limit, než je běžně 
 obsahem Balíčku, a to za cenu Balíčku uvedenou v platném  
 Ceníku služeb. V případě balíčku Data na 10 dní bude datový 
 limit o polovinu vyšší, tj. 1050 MB, v případě balíčků Data na 
 měsíc a Data na měsíc XL bude datový limit dvojnásobný,  
 tj. 3200 MB, resp. 10 GB. Balíček lze v rámci Vánoční akce 
  v uvedeném období aktivovat i opakovaně. 

6. Podmínkou aktivace Balíčku je dostatečný kredit Účastníka 
 na daném telefonním čísle. V případě nedostatečného  
 kreditu nebude Balíček aktivován. Účastník má také možnost  
 aktivovat si Balíček zakoupením při platbě platební kartou.

7. Balíčky nelze převádět na jiného Účastníka. Doba přerušení 
 poskytování služeb či doba blokování služeb na příslušné 
 SIM kartě, ke které je Balíček aktivován neprodlužuje dobu 
 určenou pro využití příslušného čerpání dat. Balíček nelze  
 využít v zahraničí kromě EU. Balíček je určen pro běžné 
 aktivní užívání mobilních datových služeb Operátora.

8. V případě, že vznikne podezření ze zneužití této Vánoční  
 akce, bude takové chování Účastníka považováno za služeb  
 podle příslušných ustanovení VPM. Nabídka není určena pro  
 Účastníky, kteří jsou podezřelí ze zneužití SIM karty. 

9. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání této  
 Vánoční akce, ale i v průběhu doby, kdy bude Účastník její  
 výhody využívat, aktualizovat a měnit Podmínky a rozsah 
 Vánoční akce v celém rozsahu či ji zcela zrušit. Případné 
 změny budou Účastníkům sděleny zákonem stanoveným 
 způsobem

10. Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům službu 
 v co nejvyšší možné kvalitě. Bližší informace o kvalitě  
 poskytovaných služeb jsou uvedeny v platném Ceníku 
 služeb, stejně jako minimální nabízená a zaručená úroveň 
 kvality služby, odhadovaná maximální rychlost, inzerovaná 
 rychlost a lhůta pro zahájení poskytování služby.

11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 2. 11. 2021. 
 
 


