Obchodní podmínky
Narozeninové akce
– více dat v balíčku
Mega Data
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 obchodní značkou MOBIL.CZ
(dále jen „Účastníkům“) bonusový datový limit v rámci
balíčku „Mega Data“ (dále jen „Narozeninová akce“
nebo „Bonusový datový limit“).
2. Podmínky Narozeninové akce 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 přiměřeně užije ustanovení Všeobecných podmínek, Podmínek tarifu MOBIL.CZ, Obchodních podmínek balíčku
„Mega Data“, dále aktuálního Ceníku služeb a ustanovení
platného právního řádu České republiky.
4. Narozeninová akce je určena výhradně pro Účastníky
předplacené služby (předplaceného tarifu) MOBIL.CZ,
kteří si v období od 2. 5. 2018 do 12. 6. 2018 aktivují
Bonusový datový limit, a to výhradně v mobilní aplikaci
mobil.cz. Podmínkou získání (úspěšné aktivace) Bonusového datového limitu je, že Účastník musí mít ve výše
uvedeném období aktivní balíček „Mega Data“.
5. Účastníci, kteří si v souladu s Podmínkami aktivují
Bonusový datový limit, získají bonusový datový limit
ve výši 1GB za každý rok od provedení aktivace dotčené SIM karty (tj. u SIM karty aktivované v roce 2013
činí bonusový datový limit 5GB, u SIM karty aktivované
v roce 2014 činí bonusový datový limit 4GB atd.; u SIM
karty aktivované v roce 2018 činí bonusový datový limit
500 MB) . Celkový datový limit balíčku „Mega Data“

(tj. počet MB dat po započtení bonusového datového limitu) tedy činí součet zbývajících dat nabízených
standardně v balíčku „Mega Data“ a bonusového datového limitu. Bonusový datový limit dle Podmínek lze
v uvedeném období aktivovat pouze jedenkrát. Aktivací
Bonusového datového limitu nedochází k prodloužení
platnosti balíčku „Mega Data“, ke kterému byl Bonusový
datový limit aktivován. Fungování balíčku „Mega Data“
není aktivací Bonusového datového limitu dotčeno.
6. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti
dne 2. 5. 2018.

