Obchodní podmínky tarifu 50 síť nesíť
(dále jen „Podmínky“)
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

1.

Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost TMobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje svým
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) tarif 50 síť nesíť (dále jen
„Tarif“).

9.

2.

Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími
prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty atd.; takto uveřejněné
Podmínky nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek
návrhem na uzavření smlouvy.

10. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 4. 2016.

3.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně
použije ustanovení Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile
Czech Republic a.s., Podmínek zpracování osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále
jen „VPST“) a dalších podmínek Účastníkem využívaných služeb
a nabídek Operátora, platného Ceníku služeb a ustanovení
platného právního řádu České republiky.

4.

Tarif je určen jak pro Účastníky uzavírající Účastnickou smlouvu na
své RČ, tak na IČO, s výjimkou Účastníků, jejichž Účastnická
smlouva je uzavřena v režimu Rámcové smlouvy nebo Smlouvy
významného zákazníka, nestanoví-li Rámcová smlouva nebo
Smlouva významného zákazníka jinak.

5.

Tarif lze získat od 22. 9. 2013 uzavřením nové Účastnické smlouvy,
přenesením telefonního čísla od jiného poskytovatele či přechodem
z předplacené služby Twist, za podmínek uvedených v těchto
Podmínkách. Od 31. 1. 2014 lze Tarif získat i prodloužením
Účastnické smlouvy na dobu určitou. Účastnickou smlouvu lze
uzavřít pouze na dobu určitou. Při aktivaci Tarifu nebo prodloužení
Účastnické smlouvy nelze uplatnit slevy na měsíční paušál (např.
slevové vouchery), není-li výslovně stanoveno jinak.

6.

Ceník Tarifu:

50 síť nesíť
Měsíční paušál
Volné minuty do všech sítí v ČR
Volné SMS do všech sítí
Datový limit
Volání do všech sítí
SMS do všech sítí
MMS do všech sítí

149 Kč
50
0
0
3,50 Kč
1,50 Kč
4,90 Kč

Hovory se účtují po celých minutách. V mezinárodních hovorech se
hovory řídí tarifní třídou III. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Datové
služby se automaticky aktivují při připojení k síti Internet.
7.

Tarif nelze kombinovat s nabídkou na získání zařízení za
zvýhodněnou cenu. S Tarifem jsou kompatibilní roamingové balíčky
a zvýhodnění.

8.

Garantovaná kvalita hlasových a datových služeb:
Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyšší
možné kvalitě. Bližší informace o kvalitě poskytovaným služeb jsou
uvedeny v platném Ceníku služeb, stejně jako minimální nabízená
a zaručená úroveň kvality služby, odhadovaná maximální rychlost,
inzerovaná rychlost a lhůta pro zahájení poskytování služby.

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

