Obchodní podmínky služby Internet bez drátu
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
(dále jen „Podmínky“)
1.

Tyto Podmínky služby Internet bez drátu závazně upravují pravidla,
za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen
„Operátor“) nabízí svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“)
službu Internet bez drátu (dále jen „Služba“) v tarifech Internet bez
drátu Standard, Internet bez drátu Premium a Internet bez drátu
Premium Plus (dále také jen společně „Tarify“).

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. 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.

3.

4.

Službu lze získat uzavřením nové Účastnické smlouvy, změnou
stávajícího tarifu Mobilní internet, změnou stávajícího tarifu (Pevný)
Internet bez drátu či přechodem z předplacené služby Twist,
přičemž ve všech těchto případech však Účastník automaticky
přichází o stávající cenová zvýhodnění. Účastnickou smlouvu lze
uzavřít na dobu určitou i neurčitou.
Internet bez drátu je služba určená pouze k připojení na internet.
Jedná se o službu přístupu k internetu v pevném místě
poskytovanou v mobilní síti, kterou je možné využívat na více
místech (tzv. nomadický charakter služby). Službu lze využívat
pouze v síti Operátora při využití technologie LTE a 3G (pro
využití LTE technologie je zapotřebí SIM karta podporující
LTE). Aktuální mapu pokrytí najdete na www.t-mobile.cz. V
Tarifech není možné využívat hlasové služby, SMS/MMS,
roamingové a platební služby, služby poskytované třetími
stranami atd. Službu není možné využívat jako službu mobilní,
přičemž takové využítí Služby je považováno za zneužití a
porušení Účastnické smlouvy ve smyslu čl. 3.4. (iii) VPST. S
Tarify nejsou slučitelné balíčky Mobilní internet. Za případné
zneužití Služby třetí stranou, které Účastník umožnil využití Služby
(zejména zpřístupněním Wi-Fi sítě), nese plnou odpovědnost
Účastník.

5.

V rámci Tarifu získává Účastník datový limit definovaný v platném
Ceníku služeb. Po vyčerpání stanoveného datového limitu
nemůže Účastník Službu dále využívat. Účastník má možnost
dokoupit (navýšit) si ke Službě a zvolenému Tarifu datový limit za
cenu uvedenou v platném Ceníku služeb. Po vyčerpání
stanoveného dokoupeného (navýšeného, příp. opětovně
navýšeného) datového limitu nemůže Účastník Službu dále
využívat.

6.

Účastník má možnost kontrolovat objem přenesených dat v sekci
Můj T-Mobile na www.t-mobile.cz. Nevyčerpaný datový limit se
do dalšího účtovacího období Účastníka nepřevádí.

7.

Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům Službu v co nejvyšší
možné kvalitě. Bližší informace o kvalitě poskytovaných služeb jsou
uvedeny v platném Ceníku služeb, stejně jako minimální nabízená
a zaručená úroveň kvality Služby, minimální, maximální, běžně
dostupná, a inzerovaná rychlost stahování a vkládání a
garantovaná doba aktivace Služby.

8.

Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto
Podmínky v celém rozsahu či Službu zrušit a převést
Účastníky na nejbližší obdobnou (charakteristicky a cenově)
službu. O všech změnách bude Účastník informován
v zákonem předepsané formě.

9.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2017.

