T-Mobile Rodina

Cestovat teď
chce každý

K volání nově
i SMS a MMS

S tarifním zvýhodněním
ZDARMA
či samostatným tarifem
T-Mobile Rodina si může až
5 členů vaší ”Rodiny“ v síti T-Mobile mezi
sebou navzájem:
• volat ZDARMA
• a nově také posílat SMS a MMS ZDARMA!
A to vše za ještě nižší měsíční poplatky.
Na blízkých je skvělé to, že si máte pořád co povídat. Anebo psát,
pokud na volání moc nejste. A právě tohle všechno vám nyní ještě
lépe umožňuje tarifní zvýhodnění a tarif Rodina. Nejenže
snižujeme paušál za zvýhodnění, ale navíc získáte i více služeb,
a to i pokud už tarif či zvýhodnění využíváte. T-Mobile Rodina
je teď prostě kompletní.
Kdo platí?
Otec, matka, děda, syn nebo dcera. Zvýhodnění si může pořídit
kdokoli s minutovým a kreditním tarifem či s tarify pro přátele nebo
TOP tarify. Stane se tak Správcem skupiny a plátcem měsíčního
paušálu. Ostatní si volají a píší mezi sebou zdarma bez poplatků.
Nebojte se vzít někoho do Rodiny. Skupina může mít až 5 členů!
Štvou vás příbuzní? Vezměte do Rodiny nejlepší kamarádku…
Do T-Mobile Rodiny si můžete přibrat kohokoli – skutečného člena
rodiny nebo třeba souseda. Do Rodiny můžete zařadit i zákazníky
Twist. Všichni členové však musí být zákazníky T-Mobile.
Kolik Správce platí?
Velikost paušálního poplatku se odvíjí od velikosti skupiny.

Ceník zvýhodnění T-Mobile Rodina
Aktivace
Správce + 1 člen
Správce + 2 členové
Správce + 3 členové
Správce + 4 členové

zdarma
599 Kč
599 Kč
699 Kč
749 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč měsíčně včetně DPH a platí v rámci ČR. Za vedení
zvýhodnění a jeho správu (změny členů skupiny, aktivace, deaktivace apod.)
NIC NEPLATÍTE. Minimální doba členství je 30 dnů. Neplatí pro datové tarify.

Jak si službu aktivujete?
■ Navštivte naši Značkovou prodejnu.
■ Ve službě Můj T-Mobile na www.t-mobile.cz. 		
■ Zavoláním do Zákaznického centra na číslo:
	4603 pro zákazníky T-Mobile nebo 800 73 73 73
pro ostatní zákazníky.
■ Zasláním SMS na číslo 4603.
Znění: TMROD_A_tel. číslo 1. člena skupiny_ tel. číslo 2. člena
skupiny _ tel. číslo 3. člena skupiny_ tel. číslo 4. člena skupiny
Pozn.: Správce musí zadat minimálně 1 člena skupiny.
Jak změníte členy skupiny? Jak se odhlásíte?
Jak zjistíte, v kolika jste skupinách?
Opět přes SMS, Můj T-Mobile nebo Zákaznické centrum.
Správce má přístup ke všem funkcím, členové skupiny jen
k některým. Mohou zjistit, v kolika Rodinách jsou členy,
odhlásit se ap.
Podrobné informace na www.t-mobile.cz/rodina, na čísle 4603
(Zákaznické centrum) nebo ve Značkových prodejnách T-Mobile.

Příchozí hovory v zahraničí
nyní úplně zdarma

Cestovatel

Do Rodiny teď
chce každý

AKCE
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př
jsou
lně
v zahraničí úp

Konečně se přiblížila...
ZDARMA!
Ale bez sdělování zážitků by
byla vaše vytoužená dovolená poloviční.
Chcete se pochlubit opálením nebo
ušlapanými kilometry? Proto je teď roamingové zvýhodnění Cestovatel ještě výhodnější.

Aktivujte si zvýhodnění Cestovatel zdarma:
■ pošlete SMS ve tvaru ROA A CES na číslo 4603,
■ nebo on-line prostřednictvím služby Můj T-Mobile,
■ nebo zavoláním na linku 4603.
Více na www.t-mobile.cz/cestovatel.

S Cestovatelem si nyní budete užívat příchozí hovory zcela
zdarma. A nejvýhodnější cenu vám stále nabízí i za odchozí volání
v navštívené zemi a do ČR – jen 4,76 Kč/min, stejně jako nízké sazby
za posílání zpráv (SMS nově za pouhých 5 Kč a MMS za 10 Kč)
a surfování na WAPu a internetu.

Aktuální ceník Cestovatele
Příchozí hovory
Odchozí hovory – sestavovací poplatek
a minutová sazba
SMS
MMS
Internet
WAP
Měsíční paušál

zdarma
34,51 Kč
4,76 Kč/min
5,00 Kč
10 Kč
0,06 Kč/kB
0,60 Kč/kB
zdarma

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Nabídka Cestovatele neplatí
pro zákazníky Twist.

Do kterých zemí můžete vyrazit
s Cestovatelem?
Do Německa, Rakouska, Nizozemska,
ecko
Bulharsko a Ř
Velké Británie, na Slovensko, do Polska,
Chorvatska, Maďarska, Makedonie,
Černé Hory a USA. A nově také do oblíbených rekreačních destinací
– Bulharska a Řecka.

NOVĚ

K volání nově i SMS a MMS zdarma
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