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PODMÍNKY ČERPÁNÍ KREDITU  

Tyto podmínky čerpání kreditu (dále jen „Podmínky“) jež jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací uzavřené mezi společností SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851/4, 190 93 Praha 9, IČO: 26493993, DIČ: CZ699003312, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424, pod obchodní značkou „SAZKAmobil“ (dále jen „SAZKAmobil“), 
a Vámi jako zákazníkem SAZKAmobilu,, upravují podmínky pro čerpání Kreditu, Úvodního kreditu a Bonusového kreditu. Pojmy uvedené v těchto 
Podmínkách jsou používány ve smyslu, jak jsou definovány ve Všeobecných podmínkách pro poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací SAZKAmobil (dále jen „VOP“).  

  

Obecný popis a vymezení podmínek čerpání 

  Kredit  

Definice  Kreditem se v souladu s odst. 1.1. VOP rozumí hodnota peněžních prostředků obsažených na SIM kartě Účastníka po dobití SIM 

karty, s výjimkou Úvodního kreditu a Bonusového kreditu. Minimální částka pro dobití je 100 Kč, maximální 9999 Kč.  

Platnost  Doba platnosti Kreditu činí 6 měsíců od posledního dobití SIM karty.  

Převod  Kredit lze převádět na jiného Účastníka. Minimální částka pro převod je 100 Kč, maximální 500 Kč.  

Využití  Kredit lze využít i pro Platební transakce, jak jsou definovány v odst. 1.1. a čl. 12 VOP, mimo jiné např. pro volání po určitou dobu 

na telefonní číslo se zvláštním předčíslím (tzv. audiotex), či zasílání SMS či MMS s určeným řetězcem znaků na zvláštní číslo (tzv. 

DMS, Premium SMS či Premium MMS).   

  

  Úvodní kredit  

Definice  Úvodním kreditem se v souladu s odst. 5.2.1. VOP rozumí Kredit obsažený na SIM kartě Účastníka při prvním přihlášení SIM 

karty do Sítě.  

Platnost  Doba platnosti Úvodního kreditu činí 3 měsíce od prvního přihlášení SIM karty do Sítě.  

Převod  Úvodní kredit nelze převádět.  

Využití  Úvodní kredit nelze využít pro Platební transakce, jak jsou definovány v odst. 1.1. a čl. 12 VOP, mimo jiné např. pro volání po 

určitou dobu na telefonní číslo se zvláštním předčíslím (tzv. audiotex), či zasílání SMS či MMS s určeným řetězcem znaků na zvláštní 

číslo (tzv. DMS, Premium SMS či Premium MMS).  

   

 Bonusový kredit  

Definice  Bonusovým kreditem se v souladu s odst. 5.2.1. VOP rozumí Kredit obsažený na SIM kartě Účastníka, přidělený při marketingové 

akci navíc. Účastník za tento kredit navíc neplatí.  

Platnost  Doba platnosti Bonusového kreditu činí 1 měsíc od přidělení SAZKAmobilem.  

Převod  Bonusový kredit nelze převádět.  

Využití  Bonusový kredit nelze využít pro Platební transakce, jak jsou definovány v odst. 1.1. a čl. 12 VOP, mimo jiné např. pro volání po 

určitou dobu na telefonní číslo se zvláštním předčíslím (tzv. audiotex), či zasílání SMS či MMS s určeným řetězcem znaků na zvláštní 

číslo (tzv. DMS, Premium SMS či Premium MMS).  

   

Společná ustanovení  

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně VOP, platný a účinný Ceník a případně Podmínky mimořádných marketingových akcí 

SAZKAmobil. Smluvní podmínky a jejich případné změny jsou k dispozici na vyžádání na Zákaznické lince SAZKAmobil *11 nebo 800 77 11 11 a 

na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.  

  

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2019.  

 

http://www.sazkamobil.cz/
http://www.sazkamobil.cz/
http://www.sazkamobil.cz/
http://www.sazkamobil.cz/

