
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“) jednorázový bonusový 
kredit ve výši 100 Kč při prvním dobití kreditu na před-
placené kartě MOBIL.CZ zakoupené na některé z pobo-
ček České pošty, s.p. během stanoveného období (dále 
jen „Nabídka“).

2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách 
www.mobil.cz/ceskaposta. 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 sho-
ra 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, 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 1. 6. do 30. 6.2021 za-
koupí předplacenou kartu zn. MOBIL.CZ (dále jen „SIM“) 
prostřednictvím některé z poboček České pošty s.p., po 
30. 6. 2021 obdrží SMS s výzvou, aby si v období do 31. 
8. 2021 dobili kredit v minimální výši 200,- Kč s tím, že  
v případě prvního takového dobití obdrží bonusový kre-
dit (tzv. nabídková SMS) a následně si v daném období 
(tj. od obdržení nabídkové SMS do 31. 8. 2021) dobijí 
svoji SIM v uvedené minimální výši.

5. Účastník, který splní podmínky uvedené v předcho-
zím odstavci, získá za předmětné první úspěšně usku-
tečněné dobití v minimální výši 200,- Kč po obdržení 
nabídkové SMS do konce uvedeného období bonuso-
vý kredit ve výši 100,- Kč (dále jen „Bonusový kredit“).  
O vzniku nároku na tento Bonusový kredit bude Účast-
ník informován prostřednictvím SMS a následně mu 
po dobití bude Bonusový kredit připsán. Do doby, než 
Účastník obdrží nabídkovou SMS nelze Bonusový kredit 
přiznat, byť by byla splněna podmínka dobití kreditu.

6. Nabídku je možné využít pouze jednorázově během 
uvedeného období trvání Nabídky.

7. Bonusový kredit se čerpá přednostně a je platný po 
dobu 30 dnů od data jeho připsání; nevyčerpaná část 
bonusového kreditu v této době bez náhrady propadá.

8. Bonusový kredit, který Účastník obdrží na základě 
této Nabídky, je možné využít na základní služby MOBIL.
CZ, tedy na volání, SMS a data, není možné jej využívat 
prostřednictvím GSM bran, Audiotexových služeb a pré-
miových služeb třetích stran. V případě, že Účastník po-
ruší uvedená omezení nebo vznikne podezření z takové-
ho jednání, bude takové chování Účastníka považováno 
za zneužití nabídky, resp. služeb podle příslušných usta-
novení VPM s právem Operátora okamžitě Účastníkovi 
získání i čerpání Bonusového kreditu zrušit.

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

10. 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.

11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne  
1. 6. 2021.
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