Internet ADSL Premium
- bez pevné linky
Archiv tarifů a zvýhodnění

Ceny jsou uvedeny v Kč bez (v závorce
včetně) DPH.

Ceník tarifu
Typ tarifu

bez hlasového
tarifu

s hlasovým
tarifem*

Měsíční paušál

599 (724,79)

660,33 (799)

Max. dostupná rychlost v kbit/s
(downstream/upstream)
Agregace
Datový limit

16 384/ 768
1:50
neomezeně

* Zvýhodněná cena se uplatní při současné
existenci paušálního mobilního hlasového
tarifu na jednom vyúčtování u jednoho
zákazníka. Tento jeden mobilní hlasový tarif
umožní zlevnit zároveň max. 2 mobilní
internety, 1 DSL a 1 TV. Zvýhodněná cena
(dále též jen “sleva za mobilní hlas”) není
určena pro zákazníky se Smlouvou
významného zákazníka a Rámcovou
smlouvou a neplatí pro tarify M2M.
V případě existence více slev uplatňujících
se na cenu tarifu se vždy nejdříve uplatní
sleva za mobilníhlas a až následně
případná další sleva.
Odeslání SMS/MMS prostřednictvím Můj
T-Mobile na čísla značky T-Mobile jsou
zdarma, do ostatních sítí je cena SMS 1,70
Kč bez DPH (2,06 Kč včetně DPH) a MMS
5 Kč bez DPH (6,05 Kč včetně DPH).
Účastník kromě ceny za měsíční paušál
dle zvoleného internetového tarifu Internet
ADSL – k pevné lince nebo Internet VDSL
– k pevné lince, který účtuje a fakturuje
T-Mobile, platí cenu za používání pevné
linky společnosti Telefónica Czech
Republic, a.s. (dále jen „Telefónica“).
Cena za používání pevné linky je účtována
a fakturována společností Telefónica dle
aktuálního Ceníku služeb společnosti
Telefónica. Smlouvu lze uzavřít na dobu
určitou 24 měsíců nebo na dobu neurčitou.
Tarif Internet ADSL Standard bez pevné
linky lze uzavřít i se smlouvou na 12 měsíců,
a to ve variantě s dotovaným zařízením dle
aktuální nabídky.
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