
 

 

    
 

Podmínky nabídky „20 GB měsíčně zdarma“ 
 

Společnost Volvo Car Czech Republic s.r.o., se sídlem K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, IČO: 

63981726 (dále jen “VCCR”), nabízí zákazníkům, kteří si od 1. ledna 2020 zakoupí automobil Volvo, 

datovou SIM kartu zdarma, ke které na dobu jednoho roku od aktivace SIM karty bude možné čerpat 

datové služby v objemu až 20 GB měsíčně, (dále jen “Nabídka”). Podmínky Nabídky jsou vymezeny 

v tomto dokumentu. 

1. Pro jaké automobily Nabídka platí 

1.1. Nabídka je určena pro všechny nové osobní automobily Volvo, (dále jen “Automobil”), objednané u 

autorizovaných partnerů pro prodej nových vozů Volvo v ČR do 31. 3. 2022 a pouze pro modely, 

které nejsou vybaveny novým komunikačním rozhraním vozu Google Android Automotive OS. 

Jedná se o modely XC40 s Plug-in hybridním pohonem Recharge a ICE (T2). Pro ostatní 

modely jsou veškerá data potřebná pro provoz komunikačního rozhraní již součástí balíčku 

digitálních služeb, obsahující související služby Google. 

 
2. Podmínky využívání datové SIM karty 

2.1. VCCR zajistí vybavení všech Automobilů dle čl. 1 těchto podmínek datovou SIM kartou a uhradí 

datový provoz této SIM karty po dobu 12 měsíců od aktivace SIM karty až do maximálního objemu 

20 GB využitých dat v každém měsíčním zúčtovacím období (nevyčerpaná data se nepřesouvají do 

následujícího období). V případě překročení limitu 20 GB v kterémkoli z měsíčních období dojde k 

zablokování veškerého datového provozu SIM karty po zbytek daného měsíčního období. 

2.2. Datová SIM karta je určena k používání pouze na území států Evropské unie. V případě užívání 

Automobilu mimo území států Evropské unie nebude SIM karta funkční. 

2.3. SIM karta bude aktivována v den předání Automobilu zákazníkovi. Poskytnutá datová SIM karta 

umožňuje stálý přístup ke všem palubním aplikacím, streamování hudby, či vytvoření palubního 

Wi-Fi hot-spotu s kapacitou až osmi zařízení; SIM karta neumožňuje přímé využívání hlasových 

služeb, SMS apod. VCCR neumožňuje poskytování jakýchkoli dalších služeb k poskytnuté datové 

SIM kartě, neumožňuje takto zejména zajištění výpisu provozu datové SIM karty, zajištění 

vyúčtování služeb datové SIM karty apod. 

2.4. Datová SIM karta je umístěna v datovém modemu Automobilu. Po dobu platnosti Nabídky, 

tedy po dobu 12 měsíců od aktivace SIM karty, není dovoleno vyjmutí SIM karty a její užívání v jiných 

zařízeních, či v jiných vozidlech ani úplatné poskytování služeb této datové SIM karty dalším 

osobám. 

2.5. VCCR není poskytovatelem datových služeb elektronických komunikací a nezaručuje tedy, 

že datová SIM karta vždy dosáhne připojení k síti elektronických komunikací, nezaručuje také, že 

datové služby budou na celém území Evropské unie dostupné vždy ve stejné kvalitě (zejména v 

horských oblastech, v podzemních garážích a v dalších místech může mít signál sítě intenzitu 

nedostačující k využívání datových služeb). 

2.6. V případě, že zákazník nebude moci datové služby využít, ať již z důvodu nedostatečného 

pokrytí sítě elektronických komunikací, z důvodu poruchy datového modulu, či z jiných důvodů, 

nemá zákazník nárok na žádnou náhradu nevyužitých datových služeb. 



 

 

2.7. Po uplynutí 12 měsíců od aktivace SIM karty uplyne doba Nabídky a dojde k automatickému 

zablokování SIM karty. Zákazník může před uplynutím doby Nabídky kontaktovat 

poskytovatele služeb elektronických komunikací, tj. společnost O2 Czech Republic a.s. za 

účelem poskytnutí služeb na další období. 

2.8. V případě, kdy o to zákazník požádá písemně na adrese VCCR, či osobně při návštěvě 

autorizovaného servisu Volvo, zajistí VCCR deaktivaci datové SIM karty. 

3. Ostatní 

3.1. Případné daňové povinnosti související s využíváním služeb datové SIM karty zdarma je povinen 

splnit zákazník, VCCR za toto splnění nenese odpovědnost. 

 
4. Výjimky 

4.1. Nabídka se nevztahuje na náhradní a firemní Automobily dealerů VCCR, ani na Automobily určené 

ke krátkodobému pronájmu. 

4.2. VCCR si vyhrazuje právo ukončit úhradu datových služeb dle této Nabídky konkrétnímu 

zákazníkovi a zajistit deaktivaci SIM karty v případě zneužití této Nabídky. Za zneužití se 

považuje zejména užívání datové SIM karty v jiných zařízeních, včetně jiných vozidel, či úplatné 

poskytování služeb této datové SIM karty dalším osobám. 

V Čestlicích dne 5. 1. 2022 
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