
1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla a pod-

mínky, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic 

a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým zákazníkům využí-

vajícím předplacené služby pod její obchodní značkou 

MOBIL.CZ (dále jen „Účastníci“) větší  objem datového 

limitu mobilního internetu zdarma (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. tisko-

vou inzercí, plakáty, atd. V případě rozporu mezi zně-

ním Podmínek uveřejněném na uvedených webových 

stránkách, a zněním Podmínek uveřejněném jiným způ-

sobem, 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, 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 platné-

ho právního řádu České republiky.

4.  Akce je určena výhradně pro Účastníky před-

placené služby  v tarifu Mobil.cz, kteří si v období od 

29.10.2020 do 2.12.2020 dobijí svoji předplacenou SIM 

kartu MOBIL.CZ v minimální výši 200,- Kč, a to jakýmko-

liv způsobem uvedeným jako způsob dobití kreditu na 

www.mobil.cz. 

5. Účastníci, kteří si v souladu s Podmínkami dobijí 

kredit, získají k dispozici výhodu datového limitu mo-

bilního internetu zdarma (data za dobití) ve výši 1 GB. 

Tato výhoda  se řídí článkem 6. Obchodních podmínek 

předplacené karty MOBIL.CZ a lze ji ve shora uvedeném 

období získat opakovaně za každé dobití v minimální 

výši 200,- Kč.  

 

6. V případě dobití před uplynutím 30 dnů od  

posledního dobití kreditu splňujícího tyto Podmínky  

nevyčerpaný datový limit propadá a je aktivován nový 

dle aktuálně platné nabídky dat za dobití.

7. V případě, že vznikne podezření na zneužití Akce, 

bude takové chování Účastníka považováno za zneužití 

služeb a Operátor bude oprávněn přerušit či zcela poza-

stavit poskytování služeb Účastníkovi.

8. 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.

9. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 

29. 10. 2020.

ObchOdní pOdmínky akce  
„Větší Objem datOVéhO limitu  
mObilníhO internetu zdarma 
(data za 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“)


