Mých5

Archiv tarifů a zvýhodnění.

Ceník tarifu Mých5
Měsíční paušál
Sazby
Měsíční kredit pro
volání, SMS a MMS

420
Standard

HIT

420

504

Volání na 5 zvolených
kontaktů

3

Volání na ostatní čísla

6,60

SMS na 5 zvolených
kontaktů**

0,60

SMS na ostatní čísla

1,80

MMS

6

email: info@t-mobile.cz . tel.: 4603 - ze sítě T-Mobile (firemní zákazníci 4644)
tel.: 603 603 603 - z ostatních sítí (firemní zákazníci 603 604 644)
tel.: 603 601 111 - recepce pražského sídla společnosti
copyright (© 2004-2011 T-Mobile Czech Republic a.s.)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
** SMS odeslané z SMS brány na t-zones jsou
vždy účtovány jako SMS na ostatní čísla.
Cena minuty platí pro volání do všech sítí v
ČR s výjimkou prémiových čísel. Cena SMS
platí do všech sítí v ČR s výjimkou prémiových
čísel. Cena MMS platí do všech mobilních sítí.
Účtuje se první minuta celá a dále v
30-vteřinových intervalech.
Vybraným číslem nemohou být zejména
čísla tzv. Barevných linek a GSM bran, jejich
nastavení jako vybraného čísla je zneužitím
služeb ve smyslu čl. 7 bodu 7.3. písm. c)
Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile
Czech Republic, a.s. (dále jen VPST).
V případě, kdy je hovor přesměrován přes
telefonní číslo tarifu Mých5 na aktuálně
nastavené vybrané číslo, je účtována
standardní cena běžného volání v tarifu
Mých5 (nikoli zvýhodněná cena za volání
na vybrané číslo).
Nastavením či změnou vybraného čísla je
míněna úprava či zadání nového telefonního
čísla. Úpravy ostatních nastavení, např. jména,
ikony, fotografie, vyzvánění atp. se nepovažují
za nastavení či změnu vybraného čísla.
Jednou zaplněná pozice mezi vybranými čísly
již nemůže zůstat neobsazena.
Nastavení a změny vybraných čísel můžete
provádět pouze v síti elektronických
komunikací společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s. (v domovské síti).
Pokud v jiné, než domovské síti vyjmete
SIM kartu z telefonu podporujícího aplikaci
Mých5, dojde v ní ke ztrátě vizualizace této
aplikace Mých5; pro její obnovení je třeba
po návratu do domovské sítě kontaktovat
Zákaznické centrum T-Mobile.
Účastníci s tarifem Mých5 nemohou využít
tarifních zvýhodnění Víkend+, Pevná+,
Nonstop+, WeekStart, Moji blízcí,
NEJ Nonstop, Privátní sítě či Privátní
podnikové sítě.
Obchodní podmínky

