
1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla a podmín-
ky, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 
(dále jen „Operátor“) nabízí svým zákazníkům využíva-
jícím předplacené služby pod její obchodní značkou 
MOBIL.CZ (dále jen „Účastníci“) navýšení datového li-
mitu v rámci datových balíčků Data na 24 hodin, Data 
na 10 dní, Data na měsíc a Data na měsíc XL (dále jen 
„Nabídka“).

2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách 
www.mobil.cz/dokumenty. Podmínky či jejich část mo-
hou být dále komunikovány dalšími prostředky, např. 
tiskovou inzercí, plakáty, atd. V případě rozporu mezi 
zněním Podmínek uveřejněném na uvedených webo-
vých stránkách, a zněním Podmínek uveřejněném jiným 
způsobem, je vždy rozhodující znění uveřejněné na 
shora uvedených webových stránkách. 

3. V otázkách neupravených v Podmínkách se přimě-
řeně užije ustanovení Všeobecných podmínek MOBIL.
CZ (VPM), Obchodních podmínek předplacené karty 
MOBIL.CZ, Prohlášení o ochraně osobních údajů, Ob-
chodních podmínek pro balíček „Data na 24 hodin“, 
Obchodních podmínek pro balíček „Data na 10 dní“, 
Obchodních podmínek pro balíček „Data na měsíc“  
a Obchodních podmínek pro balíček „Data na měsíc XL“, 
dále aktuálního Ceníku a ustanovení platného právního 
řádu České republiky. 

4. Nabídka je určena pro Účastníky předplacené služby 
MOBIL.CZ, kteří si v období od 13. 5. 2021 do 13.6.2021 
prostřednictvím mobilní aplikace MOBIL.CZ aktivují 
některý z datových balíčků Data na 24 hodin, Data na 10 
dní, Data na měsíc a Data na měsíc XL s navýšeným da-
tovým limitem a nabízený jako balíček s příponou MAX, 
tedy jako „Data na 24 hodin MAX“, „Data na 10 dní MAX“, 
„Data na měsíc MAX“ a „Data na měsíc XL MAX“ (dále 
jako „datový balíček“). 

5. Účastník, který splní podmínky uvedené v předcho-
zím odstavci aktivací některého z datových balíčků získá 
tento datový balíček s navýšeným datovým limitem za 
cenu základního datového balíčku dle aktuálního Ce-
níku. Za předmětné ceny uvedené v aktuálním Ceníku 
bude celkový datový limit balíčku Data na 24 hodin činit 
216 MB namísto 180 MB, balíčku Data na 10 dní 840 MB 
namísto 700 MB, balíčku Data na měsíc 1920 MB namís-
to 1.6 GB a balíčku Data na měsíc XL 6 GB namísto 5 GB.

6. Nabídku je možné využít i opakovaně během uvede-
ného období trvání Nabídky. 

7. V případě, že vznikne podezření ze zneužití této Na-
bídky, bude takové chování Účastníka považováno za 
zneužití Nabídky, resp. služeb podle příslušných usta-
novení VPM. Nabídka není určena pro Účastníky, kteří 
jsou podezřelí ze zneužití SIM karty. 

8. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat  
a měnit Podmínky jakož i poskytování Nabídky v plném 
rozsahu. O takových změnách bude Operátor Účastní-
ka informovat zákonem předepsaným způsobem.

9. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 13. 
5. 2021.

OBChOdní pOdMínky 20%  

datOvéhO LIMItu navíC  

v datOvýCh BaLíčCíCh v apLIkaCI MOBIL.CZ
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“)


