OBCHODNÍ PODMÍNKY NABÍDKY
ZÍSKÁNÍ BONUSOVÉHO KREDITU
NAVÍC PŘI PRVNÍM DOBITÍ
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681,
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 její obchodní značkou MOBIL.CZ (dále jen „Účastníci“) na předplacené kartě edice
s počátečním kreditem 200,- Kč (dále jen „předplacená
karta“) bonusový kredit navíc za první dobití kreditu (dále
jen „Nabídka“).
2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách
www.mobil.cz/dokumenty. 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 (VPM), 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. Nabídka je určena pro Účastníky předplacené služby
MOBIL.CZ, kteří si aktivují předplacenou kartu a v období
od 1. 1. 2022 do 30. 06. 2022, nejpozději však do 60 dnů
od aktivace předplacené karty, poprvé dobijí svůj kredit
v minimální částce 200,- Kč. Tito Účastníci k takovémuto prvnímu dobití provedenému jakýmkoliv způsobem
uvedeným jako způsob dobíjení na www.mobil.cz, získají navíc bonusový kredit ve výši 50% z dobíjené částky,
maximálně však 500,- Kč (dále jen „bonusový kredit“).
5. Bonusový kredit se čerpá přednostně a je platný po
dobu 30 dnů od data jeho připsání; nevyčerpaná část
bonusového kreditu bez náhrady propadá.
6. Bonusový kredit není možné využívat prostřednictvím GSM bran, Audiotexových služeb a prémiových
služeb poskytovaných v rámci sítě elektronických komunikací Operátora. V případě, že vznikne podezření
ze zneužití této Nabídky, bude takové chování Účastníka považováno za zneužití Nabídky, resp. služeb podle
příslušných ustanovení VPM. Nabídka není určena pro

Účastníky, kteří jsou podezřelí ze zneužití SIM karty. Žádost o vrácení standardního kreditu při ukončení služby
v případě, kdy byl ze strany Účastníka vyčerpán pouze
bonusový kredit, který byl získán v rámci Nabídky, je
ze strany Operátora považována za zneužití Nabídky či
procesu výplaty kreditu a Operátor je v takovém případě
oprávněn odmítnout kredit vrátit.
7. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat
a měnit Podmínky jakož i poskytování Nabídky v plném
rozsahu. O takových změnách bude Operátor Účastníka
informovat zákonem předepsaným způsobem.
8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne
1. 1. 2022.

