ODMĚNA ZA DOBITÍ – VOLÁNÍ „MEZI NÁMI“
OBCHODNÍ PODMÍNKY AKCE ODMĚNA ZA DOBITÍ K
PŘEDPLACENÉ SLUŽBĚ KAKTUS
(dále jen „Podmínky“)
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

1.

Tyto Podmínky závazně upravují podmínky,
za nichž společnost T-Mobile Czech Republic
a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým
zákazníkům předplacené služby Kaktus (dále
jen „Účastníkům“) volání v síti Kaktus zdarma
(„Mezi námi”) jako výhodu za dobití kreditu
(dále také jen „Odměna za dobití”).

2.

Podmínky jsou uveřejněny na internetových
stránkách Operátora na adrese
www.mujkaktus.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
internetových stránkách.

3.

V otázkách neupravených v těchto
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.

Odměna za dobití je určena všem Účastníkům
předplacené služby Kaktus, kteří si v období
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 dobijí svůj
kredit v minimální částce 200,- Kč, a to
jakýmkoliv způsobem uvedeným jako způsob
dobíjení na www.mujkaktus.cz.

5.

Odměna za dobití spočívá v neomezeném
volání zdarma po dobu 30 dní ode dne
aktivace Odměny za dobití dle článku 6.
Podmínek, a to výhradně pro volání na čísla
předplacené služby Kaktus. Odměnu za dobití
nelze čerpat v roamingu.

6.

Odměna za dobití začíná běžet (je
aktivována) automaticky vždy od data
posledního dobití kreditu v potřebné
minimální částce dle článku 4. Podmínek. O
úspěšné aktivaci a době trvání Odměny za
dobití bude Účastník vždy informován
prostřednictvím informační SMS, přičemž
Odměnu za dobití může Účastník začít čerpat
až po jejím doručení. Platnost Odměny za
dobití končí 30. den jejího trvání v 23:59:59
hod.

7.

Odměnu za dobití je možné aktivovat
opakovaně. V případě opětovného dobití
kreditu v potřebné minimální částce dle
článku 4. Podmínek během doby trvání
Odměny za dobití se Odměna za dobití
aktivuje na 30 nových dní ode dne dobití.
V případě doručení informační SMS o aktivaci
Odměny za dobití v průběhu hovoru bude
Účastníkovi hovor účtován tak, že do
okamžiku obdržení této SMS bude stržena
z kreditu částka dle platného tarifu a od
okamžiku obdržení SMS nebude stržena
z kreditu částka za volání na čísla
předplacené služby Kaktus. Stejný systém
platí i v případě hovoru uskutečněného přes
23:59:59 hod. posledního dne platnosti
aktuální Výhodné sazby. Část hovoru
spadající do období platnosti aktuální
Odměny za dobití není účtována a zbývající
část platí Účastník dle svého tarifního
programu.

8.

Pokud má Účastník aktivní balíček minut do
všech sítí a současně čerpá výhodu plynoucí
z Odměny za dobití, nejsou jednotky
z balíčku na volání mezi účastníky
předplacené služby z balíčku minut odečítány.

9.

Volání na telefonní čísla v síti T-Mobile, stejně
tak na čísla virtuálních operátorů, která jsou
provozována v síti T-Mobile, a na telefonní
čísla provozovaná v síti T-Mobile pod jinou
obchodní značkou než značkou
T-Mobile (např. MOBIL.CZ, atp.), se
nepovažuje za provoz mezi účastníky
předplacené služby Kaktus a je účtován jako
hovory mimo síť T-Mobile.

10. Odměna za dobití není určena pro Účastníky,
kteří jsou podezřelí ze zneužití SIM karty.
11. Odměnu za dobití lze využívat pouze pro
běžné aktivní využívání mobilních hlasových
služeb Operátora samotným Účastníkem, a to
pouze ve standardních schválených mobilních
koncových zařízeních. SIM kartu nelze
využívat v zařízeních chovajících se jako GSM
brány. V případě, že Účastník poruší uvedená
omezení nebo vznikne podezření z takového
jednání, bude takové chování Účastníka
považováno za zneužití Odměny za dobití,
resp. služeb s právem Operátora okamžitě
Účastníkovi Odměnu za dobití bez možnosti
znovuobnovení zrušit (deaktivovat).

12. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době
trvání této akce, ale i v průběhu doby, kdy
bude Odměna za dobití Účastníkem
využívána, aktualizovat a měnit podmínky a
rozsah této akce. O změnách Podmínek bude
Operátor Účastníka informovat v zákonem
stanovené formě.
13. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti
dne 1. 1. 2020.

