Obchodní podmínky předplaceného tarifu
innogy Nabito
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4,
IČO: 649 49 681

1.	Tyto Obchodní podmínky předplaceného tarifu innogy Nabito
(dále jen „Podmínky“) stanoví pravidla, za nichž Vám, jako
Účastníkovi, poskytuje společnost T-Mobile Czech Republic
a.s., IČO: 649 49 681, zaps. v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka
3787, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
(dále jen „Operátor“) pod značkou „innogy Mobil“ předplacené
služby elektronických komunikací a související služby (dále
společně jen „služby“) v tarifu innogy NABITO.
2.	Operátor poskytuje služby pod značkou innogy Mobil
s využitím distribuční sítě a za marketingové podpory
společnosti innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00
Praha 10 – Strašnice, IČO: 499 03 209, DIČ: CZ49903209,
zápis v obchodním rejstříku: MěS v Praze, sp. zn.: C220583.
3.	Tyto Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách
www.volejtesinnogy.cz. Podmínky či jejich části mohou být
komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí,
obchodními sděleními, plakáty atd. V případě rozporu mezi
zněním Podmínek uveřejněných na internetu a zněním
Podmínek uveřejněných jiným způsobem je vždy rozhodující
znění uveřejněné na uvedených webových stránkách.

7.	K SIM kartě s tarifem innogy NABITO obdržíte počáteční
kredit v hodnotě 300 Kč, přičemž tento kredit je kreditem
bonusovým, tzn. že ho lze použít pouze na základní služby
innogy Mobil, tedy volání, SMS a data.
8.	K prvnímu nekuponovému dobití SIM karty s tarifem innogy
NABITO obdržíte 20 % z dobitého kreditu navíc. Maximální
výše kreditu navíc poskytnutého za dobití je ve všech
případech 200 Kč, přičemž takto poskytnutý kredit je
kreditem bonusovým a má platnost 1 měsíc.
9.	Kredit je možno dobít prostřednictvím dobíjecích kanálů
uvedených na webových stránkách www.volejtesinnogy.cz.
10.	
Operátor si vyhrazuje právo Podmínky doplňovat či měnit
v celém jejich rozsahu, případně tarif úplně zrušit a stávající
zákazníky převést na jiný aktuálně nabízený tarif, který je
zrušenému tarifu charakterově nejbližší. O změně Podmínek
Vás Operátor bude informovat způsobem stanoveným
zákonem.
11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 11. 6. 2017.

4.	Otázky neupravené Podmínkami se řídí ustanoveními aktuálně
platných Všeobecných podmínek innogy Mobil a platným
Ceníkem služeb innogy Mobil, které jsou souhrnně zveřejněny
na webových stránkách www.volejtesinnogy.cz, a dále
platným právním řádem České republiky.
5.	Ceny služeb se řídí dle platného Ceníku služeb innogy Mobil.
V rámci tarifu innogy NABITO získává Účastník zvýhodněné
volání na telefonní čísla provozovaná pod značkou innogy
Mobil, a to za periodický poplatek splatný každých 30 dnů
ode dne aktivace SIM karty (dále jen „Paušál“).
6.	
Paušál ve výši dle Ceníku služeb innogy Mobil platného ke
dni aktivace SIM karty Vám bude odečten formou srážky
z Vašeho kreditu vždy každých 30 dní, přičemž poprvé se
kredit odečte 31. den po aktivaci SIM karty a poté vždy
každý 30. den ode dne předchozího odečtení kreditu.
V případě, že nebudete mít v tento den dostatečně vysoký
kredit, aby jím bylo možné uhradit Paušál, a kredit si ani
v náhradní lhůtě, kterou Vám Operátor stanoví, nedobijete,
může Vám být omezeno poskytování služeb, a to až do doby,
kdy si kredit dobijete. Doba, po kterou Vám bude omezeno
poskytování služeb, se nezapočítává do lhůty 30 dnů pro
odečtení Paušálu z kreditu dle první věty tohoto odstavce.
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