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mBank S.A., organizační složka, IČ: 279 43 445, se sídlem Praha 8, Sokolovská 668/136d, PSČ: 

186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319, 

která je zahraniční pobočkou banky mBank S.A., se sídlem ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 

Polsko, zapsaná v Celostátním soudním rejstříku (KRS) – Rejstříku podnikatelů vedeném u 

Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, REGON: 

001254524, jejímž prostřednictvím tato banka podniká na území České republiky (dále jen 

„mBank“ nebo „Pořadatel“)  

tímto vyhlašuje: 

Pravidla a podmínky akce „mVolání“ 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Akce „mVolání“ (dále jen „Akce“). Tato 

pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této Akce, zmiňované a 

uváděné v propagačních materiálech Pořadatele, určených klientům mBank. Tato pravidla mohou 

být Pořadatelem pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 

1. Úvodní ustanovení 

Akce probíhá v termínu od 6. listopadu 2013 do jejího řádného ukončení, přičemž důležité je datum 

podání žádosti (dále jen Doba konání Akce). Informace o ukončení Akce bude uveřejněna 10 

kalendářních dnů před ukončením akce na stránkách www.mbank.cz. 

Pořadatel Akce si vyhrazuje právo kdykoliv za jejího trvání Akci zrušit anebo prodloužit, a to i bez 

udání důvodu. 

Akce probíhá na území České republiky a týká se pouze klientů Pořadatele. 

Akce je určena pro všechny klienty Pořadatele, kteří si na základě Akce zřídí mobilní tarif mVolání 

(dále jen „Tarif“) a podají žádost v Době konání Akce, účastní se Akce dobrovolně, dodržují její 

pravidla a není u nich naplněna žádná z podmínek, která by jejich účast na Akci vylučovala (dále 

jen „Účastník“). 

2. Účast v Akci  

Účastníkem může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, 

má zřízený osobní účet „mKONTO“ u Pořadatele nebo je jeho disponentem a řádně splňuje všechny 

podmínky Akce stanovené těmito pravidly.  

Akce se mohou účastnit pouze ti Účastníci, kteří zcela splňují stanovené podmínky. Pořadatel Akce 

má právo výsledného i průběžného posouzení splnění stanovených podmínek Akce jednotlivými 

Účastníky. 

Osoby nesplňující podmínky účasti na Akci nebo jednající v rozporu s jejími pravidly se nemohou 

Akce účastnit a k jejich činnosti nemůže být při vyhodnocování Akce přihlíženo. Pokud by i přesto 

taková osoba uzavřela smlouvu o Tarifu, např. v důsledku uvedení nepravdivých informací, které 

mBank poskytla, je takové její prohlášení neplatné a taková osoba nemá a nemůže mít nárok na 

žádnou z výhod poskytovaných v rámci této Akce. 

Účastník se k účasti na Akci připojuje tím, že zažádá o Tarif stanoveným způsobem a zadá unikátní 

kód, který nalezne ve svém Internetovém bankovnictví. 

3. Princip Akce 

Úkolem Účastníků je podat si v Době konání Akce u Pořadatele žádost o Tarif, skutečně si jej zřídit 

a zároveň platit měsíční útratu ze svého osobního účtu nebo účtu pro podnikatele u Pořadatele. Pro 
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zařazení do Akce je rozhodující datum podání žádosti o Tarif. Každý zákazník mBank si může 

pořídit pouze jednu SIM kartu v rámci této Akce. Toto pravidlo se nevztahuje na tarif Vodafone 

První krok. 

4. Povinnosti Účastníků 

Účastí v Akci vyjadřuje Účastník svůj souhlas s pravidly Akce a zavazuje se je plně a řádně 

dodržovat. Účast v Akci je dobrovolná a její účast není možné vymáhat právní cestou.  

Pořadatel Akce si vyhrazuje právo kdykoliv libovolně pozměnit nebo upravit pravidla Akce či Akci 

úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.  

5. Další ujednání 

Úplné a aktuální znění pravidel Akce je k dispozici na internetových stránkách mBank. 

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zahájení Akce.  


