
Obchodní podmínky pilotního provozu nabídky 
tarifu 50 síť nesíť pro seniory 

 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681, 
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 

 

1. Tyto Obchodní podmínky pilotního provozu nabídky tarifu 50 síť 
nesíť pro seniory (dále jen „Podmínky“ a „Tarif“) závazně upravují 
pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále 
jen „TMCZ“) svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) poskytuje 
tento pilotní provoz daného tarifu.   

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ na 
adrese www.t-mobile.cz. Podmínky či jejich část mohou být dále 
komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, 
atd. V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněném na 
internetu a zněním Podmínek uveřejněném jiným způsobem je 
vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených 
internetových stránkách. 

3. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně 
použije ustanovení Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. pro spotřebitele, Obchodních podmínek tarifu 
50 síť nesíť, Podmínek zpracování osobních, identifikačních, 
provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále jen „VPST“) a 
dalších podmínek Účastníkem využívaných služeb a nabídek 
TMCZ, platného Ceníku služeb a ustanovení platného právního 
řádu České Republiky. 

4. Pilotní provoz je určen pouze pro účastníky uzavírající Účastnickou 
smlouvu na své RČ, kteří jsou ve chvíli podpisu smlouvy starší 60 
let včetně.  

5. Účastnickou smlouvu lze v rámci pilotního provozu uzavřít pouze 
na následujících vybraných Značkových prodejnách společnosti  
T-Mobile Czech Republic a.s.: 

Praha 5, KOC Nový Smíchov 

Zlín, Rašínova 70 

Praha 1, Národní třída 35 

Opava, Horní náměstí 34 

Brno, náměstí Svobody 18 

 

6. Účastnickou smlouvu s Tarifem v tomto pilotním provozu lze získat 
od 1. 10. 2013 do 9. 2. 2014 uzavřením nové Účastnické smlouvy, 
přenesením telefonního čísla od jiného poskytovatele či přechodem 
z předplacené služby Twist, za podmínek uvedených v těchto 
Podmínkách. Účastnickou smlouvu lze uzavřít/Tarif  lze sjednat 
pouze na dobu určitou 24 měsíců. Při aktivaci Tarifu nelze uplatnit 
slevy na měsíční paušál (např. slevové vouchery), není-li výslovně 
stanoveno jinak. 

7. Ceník tarifu v pilotním provozu pro seniory: 

50 síť nesíť 

Měsíční paušál 149,- 

Volné minuty do všech sítí v ČR 50 

Volné SMS do všech sítí 0 

Volná data 0 

Volání do všech sítí 3,50,- 

SMS do všech sítí 1,50,- 

MMS do všech sítí 4,90,- 

Internet v mobilu na den 24,- 

 

Hovory se účtují po celých minutách. V mezinárodních hovorech se 
řídí tarifní třídou III. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Internet 
v mobilu na den se automaticky aktivuje při připojení na internet. 

8. Tarif lze kombinovat  se zvýhodněnou cenou za současné 
využívání Mobilního Internetu, Pevného Internetu a SAT TV, nelze 
je však kombinovat s nabídkou získání zařízení za zvýhodněnou 
cenu. S Tarifem jsou kompatibilní roamingové balíčky a 
zvýhodnění. 

9. Pro Tarif platí, že Účastník dostává zdarma pouze Vyúčtování  
v elektronické podobě. Požaduje-li Účastník Vyúčtování v listinné 
podobě, TMCZ mu jej za cenu uvedenou v platném Ceníku služeb 
poskytne. 

10. Další podmínky tarifu týkající se například garantované doby 
aktivace, kvality a dostupnosti služby se řídí patřičnými 
ustanoveními v Obchodních podmínkách tarifu 50 síť nesíť. 

11. TMCZ si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto 
Podmínky či Tarifů zrušit a převést Účastníky na nejbližší obdobný 
(charakteristicky a cenově) tarif. O všech změnách bude Účastník 
informován v zákonem předepsané formě. 

12. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2014  
a nahrazují podmínky, které byly platné od 1. 1. 2014.  

 

 


