Podmínky Nabídky balíčku 2v1 Volání a pevný internet za 999 Kč
Účastník, který si objednal balíček 2v1 Volání a pevný internet s tarifem Rodina (dále jen „Balíček“)
v období od 6. 1. do 31. 3. 2010 nebo si v tomto období hlasový tarif v balíčku 2v1 změní na tarif
Rodina, získá při první aktivaci Balíčku v této kombinaci po dobu prvních 6 měsíců užívání Balíčku
snížený měsíční paušál za Balíček ve výši 999 Kč (dále jen „Nabídka“).
Při změně Balíčku na jiný balíček 2v1 Volání a pevný internet (jiný tarif než Rodina) je Nabídka
automaticky deaktivována ke dni změny. Při převodu Účastnické smlouvy k Balíčku nebo tarifu Rodina
na nového Účastníka se nabídka nepřevádí a nedočerpaná část Nabídky bez náhrady propadá. Doba
přerušení poskytování služeb či doba blokování služeb na účastnickém čísle v Balíčku neprodlužuje
dobu čerpání slevy. Při opětovné aktivaci Balíčku v požadované kombinaci se Nabídka již neuplatní. Po
uplynutí výhody z Nabídky je Balíček zpoplatněn dle Ceníku služeb.
Deaktivace Nabídky nemá vliv na závazek, v souvislosti s nímž Účastník Nabídku získal.
T-Mobile si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání Nabídky, ale i v průběhu doby, kdy bude Nabídka
Účastníkem využívána, aktualizovat a měnit podmínky a rozsah této Nabídky. Takové změny budou
účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách T-Mobile, nebude-li stanoven termín
pozdější, s čímž Účastník okamžikem aktivace Balíčku dává svůj výslovný souhlas.
Na čerpání Nabídky se vedle těchto podmínek vztahují Obchodní podmínky balíčku 2v1 volání a pevný
internet, podmínky tarifů spojených v Balíčku, Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s. a příslušné právní předpisy.
Nabídku lze kdykoli v době jejího trvání, ale i v průběhu doby, kdy bude nabídka Účastníkem
využívána, zrušit na tel. čísle Zákaznického centra T-Mobile 4603.
Nabídka není určena pro Účastníky s uzavřenou Rámcovou smlouvou.
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 1. 2010.
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