Obchodní
podmínky akce
„Odměny za dobití“
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 její obchodní značkou MOBIL.CZ (dále jen
„Účastníci“) níže specifikované odměny za dobití (dále jen
„Akce“).
2. Podmínky Akce jsou uveřejněny na webových stránkách obchodní značky MOBIL.CZ 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 uvedených webových stránkách, 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, Obchodních podmínek předplacené karty MOBIL.CZ, Prohlášení o ochraně osobních údajů, jiných obchodních podmínek
balíčků a akcí aktivních u daného Účastníka, dále aktuálního
Ceníku a ustanovení platného právního řádu České republiky.
4. Akce je určena výhradně pro Účastníky předplacené
služby v tarifu Mobil.cz, kteří si v období od 5. 1. 2021 do
30. 6. 2021 dobijí svoji předplacenou SIM kartu MOBIL.CZ
v minimální výši 300,- Kč, a to jakýmkoliv způsobem uvedeným jako způsob dobití kreditu na www.mobil.cz.
5. Účastníci, kteří si v souladu s Podmínkami dobijí kredit,
získají možnost zvolit si jako odměnu za toto dobití z následujících variant:
a) Volné minuty za dobití;
b) Datový limit mobilního internetu 1 GB - tato varianta obsahuje zvětšení objemu datového limitu za dobití ve shora uvedené minimální výši, a řídí se článkem
6. Obchodních podmínek předplacené karty MOBIL.CZ;
c) Neomezené volání ve značce MOBIL.CZ za dobití;

(dle toho, která ze skutečností nastane dříve). Nevyčerpané
minuty se do dalšího období nepřevádí. Po vyčerpání volných
minut či po uplynutí 30 dnů od jejich připsání je volání účtováno dle aktuálního Ceníku tarifu Mobil.cz. Volné minuty připsané na základě těchto Podmínek jsou čerpány přednostně.
Volné minuty nejsou určeny pro volání na čísla se zvláštní sazbou (např. audiotexová čísla) ani na volání do zahraničí, resp.
na zahraniční telefonní čísla.
8. Varianta Odměny pod písm. c) obsahuje neomezené volání na čísla v síti značky MOBIL.CZ. Odměna je platná vždy
na 30 dní od obdržení SMS o její aktivaci, resp. do doby než
Účastník splní opětovně tyto Podmínky a bude mu aktivována
další Odměna (dle toho, která ze skutečností nastane dříve).
Poté a mimo síť čísel značky MOBIL.CZ je volání účtováno dle
aktuálního Ceníku tarifu Mobil.cz.
9. Odměnu a) a b) lze čerpat v rámci EU roamingu, pakliže jej
má Účastník aktivován. Odměnu c) není v rámci EU roamingu
možné čerpat.
10. Odměny získané na základě těchto Podmínek nelze převádět na jiného Účastníka.
11. Odměny jsou určeny zejména pro běžné aktivní využívání mobilních a datových hlasových služeb Operátora samotným Účastníkem. Odměny lze využívat pouze ve schválených
mobilních koncových zařízeních, zejména nikoli v zařízeních
chovajících se jako GSM brány. Operátor je oprávněn omezit
Účastníkovi přístup ke službám v případě, že jeho provoz není
běžný či vykazuje znaky automaticky generovaného či jinak
systematicky nastaveného provozu. Pro účely souběžných
a konferenčních hovorů se provolané jednotky těchto hovorů
v rámci varianty a) sčítají. Doba přerušení poskytování služeb
či doba blokování služeb na SIM kartě, ke které je příslušná
odměna aktivována, neprodlužuje dobu jejího využití.
12. V případě dobití kreditu před uplynutím 30 dnů od posledního dobití kreditu splňujícího tyto Podmínky případně
nevyčerpané minuty či datový limit propadají a je aktivována
nová Odměna či nový datový limit dle aktuálně platné nabídky dat za dobití, resp. Odměn za dobití.

(dále jen „Odměna“)
6. Jako výchozí varianta Odměny za dobití kreditu
v příslušné výši po nabytí účinnosti těchto Podmínek je nastavena varianta a). Účastník má však možnost si před každým
jednotlivým dobitím kreditu změnit tuto variantu na jinou požadovanou, která se pak opět stane výchozí pro další budoucí dobití kreditu, a kterou si opět bude moct Účastník změnit
atd. Změnu varianty je možné provést v samoobsluze MOBIL.
CZ na samoobsluha.mobil.cz nebo v mobilní aplikaci MOBIL.
CZ. O změně vybrané Odměny bude Účastník informován
SMS a její nastavení se projeví až po doručení této SMS.
7. Varianta odměny pod písm. a) obsahuje 50 volných minut
do všech sítí. Volné minuty lze vyčerpat ve lhůtě 30 dnů od jejich připsání, resp. do jejich vyčerpání nebo do doby než bude
Účastníkovi aktivována další Odměna dle těchto Podmínek

13. V případě, že vznikne podezření na zneužití Akce, bude
takové chování Účastníka považováno za zneužití služeb
a Operátor bude oprávněn přerušit či zcela pozastavit poskytování služeb Účastníkovi.
14. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit Podmínky jakož i poskytování Výhody v plném rozsahu.
O takových změnách bude Operátor Účastníka informovat
zákonem předepsaným způsobem.
15. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 5. 1.
2021.

