
T ‑Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 64949681, DIČ: CZ64949681, 
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787

1. DRL se aplikuje na datový provoz Účastníka v rámci roamingu.

2. DRL je Účastníkovi aktivován zdarma automaticky s  aktivací 
hlavní služby nebo si jej Účastník může změnit dle limitů DRL 
uvedených v platném Ceníku služeb v části Roamingové služ-
by či úplně zrušit. Aktuálně nastavované DRL pro nové Účast-
nické smlouvy činí 1 450 Kč vč. DPH (1 198,35 Kč bez DPH) ne-
zvolí-li si Účastník jinak. Výše limitu se může měnit v závislosti 
na vývoji kurzu Kč vůči euru a je aplikována na základní sazbu 
data roamingu, tedy bez uplatnění slev či volných jednotek, 
nedohodne-li se Účastník s Operátorem jinak.

3. Útrata za datový provoz v rámci některých zvláštních roamin-
gových nabídek se nezapočítává do DRL (například balíček 
Internet Svět či jiné jednorázové datové roamingové balíčky). 
Více informací je v obchodních podmínkách konkrétních roa-
mingových nabídek.

4. DRL se uplatňuje vždy na jedno kalendářní období u Účastníků 
předplacené služby nebo pro jedno zúčtovací období u ostat-
ních Účastníků. Při dosažení limitu útraty za poskytnutý dato-
vý roamingový provoz v průběhu tohoto období dojde k přeru-
šení poskytování datových služeb v roamingu.

5. Datovou službu v  roamingu je možno po jejím přerušení (při 
dosažení stanoveného limitu) obnovit v  rámci aplikace Můj 
T-Mobile (dále jen „Aplikace“) či samoobsluhy Můj T-Mobile / 

Moje firma anebo prostřednictvím Zákaznického centra Operá-
tora. Po dosažení stanoveného limitu a přerušení poskytování 
datové služby v  roamingu má Účastník využívající předplace-
né služby pro zbývající část stávajícího kalendářního měsíce 
a Účastník využívající paušální služby pro zbývající část aktuál-
ního zúčtovacího období následující možnosti:

a) obnovit DRL ve stejné výši do konce daného období;
b) změnit limit DRL;
c)  pokračovat bez limitu DRL do konce daného zúčtovacího ob-

dobí; či
d) DRL zcela zrušit.

6. DRL může Účastník administrovat (nastavit, zrušit, měnit na-
stavení limitu) sám prostřednictvím Aplikace či samoobsluhy 
Moje firma, zavoláním na Zákaznické centrum Operátora ane-
bo na T-Mobile prodejně.

7. Účastník bere na vědomí, že DRL se řídí středoevropským ča-
sem a  že k  obnovení poskytování datové služby v  roamingu 
může dojít v časové prodlevě.

8. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit Pod-
mínky a rozsah DRL. Takové změny budou Účastníkovi ozná-
meny zákonem stanoveným způsobem.

9. Podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2022 a pro DRL aktivo-
vaný před tímto datem od 1. 4. 2022.

Obchodní podmínky služby Data Roaming Limit
společnosti T -Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, zapsané do obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

(dále jen „Podmínky“).

Tyto Podmínky definují pravidla nastavení Data Roaming Limitu, na jehož základě společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Ope-
rátor“) umožňuje svým zákazníkům (dále jen „Účastník“)  spravovat finanční limit na útratu v  datovém roamingu (dále jen „DRL“). DRL 
lze užívat výhradně k  mobilním službám elektronických komunikací poskytovaných Účastníkovi Operátorem v  rámci tarifu sjednaného 
v Účastnické smlouvě (dále jen „hlavní služba“), nikoli samostatně.

V  otázkách neupravených v  těchto Podmínkách se přiměřeně užijí zejména ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti 
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek pro zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů Účast- 
níka a dalších podmínek Účastníkem využívaných služeb a nabídek Operátora, zejména Předsmluvních informací k hlavní službě, uveřejně- 
ných na webových stránkách Operátora na adrese www.t-mobile.cz/podminky-mobilni-sluzby, pro podnikatele na adrese www.t-mobile. 
cz/podnikatele-firmy/podminky-mobilni-sluzby, platné Ceníky služeb (dále společně jen „Ceník služeb“) a ustanovení platného právního 
řádu České republiky. Konkrétní nastavení Účastnické smlouvy Účastníka je počínaje 1. 1. 2022 obsaženo ve Shrnutí smlouvy, které společně 
s Předsmluvními informacemi k hlavní službě a platným Ceníkem služeb tvoří nedílnou součást Účastnické smlouvy.

Podmínky jsou uveřejněné na výše uvedených webových stránkách Operátora a nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek návrhem 
na uzavření smlouvy. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty atd. V přípa- 
dě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněným na internetu a zněním Podmínek uveřejněným jiným způsobem je vždy rozhodující znění 
uveřejněné na shora uvedených webových stránkách.
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