OBCHODNÍ PODMÍNKY NABÍDKY SLEVY NA
SAMOOBNOVUJÍCÍ BALÍČKY MINUT PŘEDPLACENÉ
SLUŽBY KAKTUS
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 podmínky, za
nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s.
(dále jen „Operátor”) nabízí zákazníkům
předplacené služby Kaktus (dále jen
„Účastníkům”) slevu na samoobnovující
minutové balíčky (dále též jako „Nabídka”).
2. Podmínky jsou uveřejněny na webových
stránkách na adrese www.mujkaktus.cz.
Podmínky či jejich část mohou být dále
komunikovány dalšími prostředky, např.
tiskovou inzercí, plakáty, atd. Takto
uveřejněné Podmínky nejsou samostatně bez
splnění dalších podmínek návrhem na uzavření
smlouvy. 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 užijí ustanovení aktuálních
Všeobecných podmínek předplacené služby
Kaktus, Podmínek zpracování osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních
údajů účastníků (dále společně jen „VPST”),
dále aktuální Ceník služby Kaktus a ustanovení
platného právního řádu České republiky.
4. Nabídka je určena pro Účastníky, kteří si v
období od 3. 12. 2019 12:00 do 3. 12. 2019
23:59 aktivují jakýkoliv minutový
samoobnovující balíček (tj. balíček 22 minut,
50 minut, 200 minut).
5. Nabídka spočívá v získání 20% trvalé slevy z
ceny minutového samoobnovujícího balíčku
uvedené v platném Ceníku služby Kaktus po
celou dobu kdy je balíček aktivní. Cena balíčku
po slevě činí 40 Kč u balíčku 22 minut, 80 Kč u
balíčku 50 minut a 240 Kč u balíčku 200 minut.
Po uplynutí prvních 30 dnů se balíčky
automaticky obnoví za cenu uvedenou výše.
Automatickou obnovu balíčku je možné si
vypnout v aplikaci Kaktus nebo v „Mých
službách” na www.mujkaktus.cz. Vypnutím
obnovy balíčku, nebo v případě kdy nedojde
k automatickému obnovení balíčku z důvodů
nedostatku kreditu, zákazník ztrácí nárok na
balíček za zvýhodněnou cenu uvedenou výše.
6. Nabídka není určena pro Účastníky, kteří jsou
podezřelí ze zneužití SIM karty.

7. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v
době trvání Nabídky, ale i v průběhu doby,
kdy bude Nabídka Účastníkem využívána,
aktualizovat a měnit Podmínky a rozsah
Nabídky. O těchto změnách bude Operátor
Účastníka informovat v zákonem stanovené
formě.
8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti
dne 3. 12. 2019.

