
1. Tyto Podmínky závazně upravují podmínky, za nichž 

společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Ope-

rátor“) nabízí svým zákazníkům využívajícím předplace-

né služby pod obchodní značkou MOBIL.CZ (dále jen 

„Účastníkům“) datový balíček Data na měsíc po aktivaci 

SIM karty zdarma (dále také jen „Nabídka“). 

2. Podmínky 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 přiměře-

ně užijí ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek 

MOBIL.CZ, Podmínek tarifu MOBIL.CZ, dále aktuálního 

Ceníku služeb a ustanovení platného právního řádu Čes-

ké republiky.

 

4. Nabídka je určena pro Účastníky předplacené služby 

MOBIL.CZ, kteří si v období od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021 

aktivují SIM kartu, a to způsobem uvedeným jako způsob 

aktivace na www.mobil.cz. Účastník v takovém případě 

získá po aktivaci SIM karty navíc jednorázově datový ba-

líček Data na měsíc zdarma (dále jen „Balíček“). Balíček 

se řídí Obchodními podmínkami balíčku „Data na měsíc“.

5. Účastníci, kteří si v souladu s Podmínkami aktivují 

v uvedeném období SIM kartu, získají v rámci Balíčku 

datový limit 1600 MB.

6. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání 
této Nabídky, ale i v průběhu doby, kdy bude Nabídka 
Účastníkem využívána, aktualizovat a měnit Podmínky  
a rozsah Nabídky v celém rozsahu či Nabídku zcela zru-
šit. Případné změny budou Účastníkům sděleny záko-

nem stanoveným způsobem.

7. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne  

1. 2. 2021.
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