
Pravidla marketingové akce

ZVÝHODNĚNÁ CENA BALÍČKU 
TESCO MOBILE INTERNET 
V MOBILU INTERNET MAXI 
platná od 15. 3. 2023 do 30. 6. 2023

1. MARKETINGOVÁ AKCE
Každý účastník, který má aktivovanou SIM kartu Tesco Mobile a v průběhu platnosti této marketingové akce si aktivuje balí-
ček TESCO MOBILE INTERNET V MOBILU INTERNET MAXI (dále jen INTERNET MAXI), získá tento balíček za zvýhodněnou 
cenu 299,– Kč (včetně DPH). Dojde-li po vyčerpání datového objemu nebo po uplynutí 30 dnů od aktivace tohoto balíčku 
(dle toho, co nastane dříve) k jeho automatickému obnovení, činí cena takto obnoveného balíčku v rámci doby platnosti této 
marketingové akce opět 299,– Kč, a to i při opakovaném automatickém obnovení. 

2. DOBA PLATNOSTI AKCE
Zvýhodněná cena aktivace balíčku INTERNET MAXI je platná od 15. 3. 2023 do 30. 6. 2023 včetně (tzv. rozhodné období). 
Pro uplatnění zvýhodněné ceny postačí, je-li balíček INTERNET MAXI v průběhu rozhodného období aktivován.  

3.  NA JAKÉ SLUŽBY A ÚČASTNÍKY SE AKCE VZTAHUJE 
A PODMÍNKY JEJÍHO VYUŽITÍ

Tato marketingová akce je určena pro všechny účastníky, kteří uzavřeli se společností Tesco Mobile ČR s.r.o. smlouvu o posky-
tování služeb elektronických komunikací (kteří mají aktivovanou SIM kartu Tesco Mobile) a v průběhu rozhodného období si 
aktivují balíček INTERNET MAXI (za podmínek stanovených ve Všeobecných podmínkách pro poskytování veřejně dostup-
ných služeb elektronických komunikací Tesco Mobile, resp. Ceníku Tesco Mobile).

Po dobu platnosti této marketingové akce platí následující údaje:

Datový balíček Doba platnosti Základní datový 
objem 

Cena 
(Kč, včetně DPH)

Cena za každé 
automatické 

obnovení
(Kč, včetně DPH)

Internet MAXI

30 dní
 nebo do vyčerpání 
datového objemu 

(dle toho, 
co nastane dříve)

10 240 MB 299,– Kč 299,– Kč

Technické parametry služby Tesco Mobile Internet uvedené v platném Ceníku Tesco Mobile se touto marketingovou akcí nijak 
nemění.

Při obnovení datového balíčku INTERNET MAXI, který byl aktivován v době platnosti akce, je zvýhodněná cena zachována, 
a to i pro každé další automatické obnovení, pokud k němu dojde v době platnosti této akce.



4. DALŠÍ USTANOVENÍ
Výhodu poskytnutou na základě této marketingové akce (zvýhodněná cena balíčku INTERNET MAXI) je možné využít pouze 
způsobem a za podmínek stanovených v těchto pravidlech, resp. (v otázkách v těchto pravidlech neupravených) v platných 
Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Tesco Mobile 
a v Ceníku Tesco Mobile. 

Hodnotu výhod poskytnutých účastníkům v rámci této marketingové akce není možné poskytnout v penězích.  

5. ZMĚNA PRAVIDEL MARKETINGOVÉ AKCE
Tato pravidla nejsou součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené mezi společností Tesco 
 Mobile ČR s.r.o. a účastníkem. 

Společnost Tesco Mobile ČR s.r.o. si vyhrazuje právo tuto marketingovou akci kdykoliv, a to i v době jejího trvání a bez před-
chozího upozornění účastníků, zrušit či změnit její pravidla.  Veškeré změny této marketingové akce budou účastníkům 
oznámeny jejich uveřejněním na webových stránkách www.tescomobile.cz. Okamžikem svého uveřejnění pak nabývají tyto 
 změny účinnosti. 

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 3. 2023.

http://www.tescomobile.cz

