Obchodní podmínky pro T-Mobile Internet v mobilu
Standard, Klasik a Premium
(dále jen „Obchodní podmínky“)
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
1.

2.

Tyto Obchodní podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech
Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) poskytuje svým zákazníkům (dále jen
„Účastníkům“) služby elektronických komunikací, konkrétně tarifní zvýhodnění
Internet v mobilu Standard, tarifní zvýhodnění Internet v mobilu Klasik a tarifní
zvýhodnění Internet v mobilu Premium (dále vše společně jen „zvýhodnění“).
Aktivovaná zvýhodnění umožňují Účastníkovi měsíční přístup k síti Internet
prostřednictvím technologií GPRS, EDGE nebo 3G (FDD).

3.

Zvýhodnění není možné aktivovat ke standardně nabízeným datovým tarifům.

4.

Zvýhodnění lze aktivovat na dobu neurčitou a na dobu určitou 12 nebo 24
měsíců.

5.

Zvýhodnění nelze využívat současně navzájem, dále je nelze využívat se
zvýhodněním Internet v mobilu Surf+, Surf&Mail+, Internet+ (vč. jejich variant
na dobu určitou).

6.

Aktivací každého dalšího nového zvýhodnění je stávající vzájemně vylučitelné
zvýhodnění automaticky deaktivováno. To neplatí pro případ, kdy má Účastník
zvýhodnění aktivované na dobu určitou; aktivace nového zvýhodnění je v tomto
případě povolena až po uplynutí doby určité stávajícího zvýhodnění.

7.

Zvýhodnění si může Účastník aktivovat a deaktivovat prostřednictvím
standardně nabízených aktivačních kanálů (Zákaznického centra TMCZ 4603,
IVR, SMS, wap, na www.t-mobile.cz).

8.

Zvýhodnění lze využívat pro přístup na Internet výhradně prostřednictvím
mobilních zařízení (např. mobilní telefony, PDA/MDA zařízení aj.). Skutečnost,
že Účastník SIM kartu s aktivovaným zvýhodněním využije k připojení
např. počítače nebo M2M zařízení k síti Internet, se považuje za zneužití
poskytovaných služeb ve smyslu ustanovení čl. 7.3 písm. g) Všeobecných
podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., v jehož důsledku je TMCZ
oprávněn omezit či přerušit poskytování datové služby.

9.

TMCZ v rámci zvýhodnění aplikuje Fair Use policy (dále jen „FUP“) za účelem
zajištění stejné kvality a dostupnosti datové služby pro všechny její uživatele.
Výše FUP kvóty jsou uvedeny v platném ceníku. Po překročení stanoveného
objemu přenesených dat během jednoho zúčtovacího období bude rychlost
omezena na 16 kb/s pro odesílání i stahování dat. Plná rychlost přenosu je
obnovena na počátku dalšího zúčtovacího období. O dosažení 80% a 100%
FUP limitu bude Účastník informován prostřednictvím SMS a/nebo e-mailu dle
nastavení Účastníka.

10. Účastník má možnost si dodatečně navýšit FUP, a to i opakovaně za cenu
uvedenou v platném Ceníku služeb, čímž získá opět možnost využívat internet
v rámci zvýhodnění s plnou rychlostí, která je dostupná v dané lokalitě
a na zařízení Účastníka. Navýšená hodnota FUP platí pouze do konce
stávajícího zúčtovacího období. Volné jednotky se nepřenáší do dalšího
zúčtovacího období.

11. Cena zvýhodnění (jednotlivých variant) se řídí aktuálním Ceníkem služeb, který
je uveden na stránkách www.t-mobile.cz.

12. Měsíční paušální poplatek za zvýhodnění se započítává do minimálního
měsíčního plnění Účastníka.

13. Deaktivace zvýhodnění je možná nejdříve po 30 dnech od počátku jeho
aktivace. Výjimkou z výše uvedeného je možnost Účastníka poprvé aktivované
zvýhodnění na dobu určitou deaktivovat v průběhu prvních 30 dnů od jeho
aktivace. Poté již nelze využívání zvýhodnění ukončit před uplynutím původně
sjednané doby jeho trvání. Do doby určité se nezapočítává doba omezení či
přerušení poskytování služeb na SIM kartě Účastníka. Varianty doby určité není
možné v průběhu jejího trvání měnit.

14. Po uplynutí doby určité je zvýhodnění aktivované na dobu určitou automaticky
převedeno na odpovídající zvýhodnění na dobu neurčitou (včetně uplatnění
nového paušálního poplatku). Akční nabídky se mezi jednotlivými typy
zvýhodnění nepřevádí. Zvýhodnění aktivované na dobu určitou lze prodloužit
nejdříve 3 měsíce před uplynutím doby určité, nová doba určitá začíná běžet
až uplynutím původně sjednané doby určité.

15. Zvýhodnění nelze využít v roamingu, pokud neobsahují volné jednotky pro
datový roaming; provoz v roamingu je účtován dle aktuálního Ceníku služeb.

16. TMCZ má právo zavést dodatečné způsoby ochrany sítě a datové služby
spočívající v možnosti zamezení přístupu na určité servery sítě Internet nebo
přístupové body APN. TMCZ má dále právo zamezit přístup přes vybrané
přenosové protokoly, případně přistoupit k dalším úkonům, které mohou upravit
další využívání zvýhodnění některými z účastníků z důvodu ochrany sítě. Výčet
serverů a protokolů, kterých se zamezení či omezení přístupu k síti internet
bude případně v budoucnu týkat, bude uveden na www.t-mobile.cz.

17. TMCZ si vyhrazuje právo měnit ceny a podmínky poskytování zvýhodnění či
poskytování zvýhodnění zrušit. Změna nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění
na www.t-mobile.cz, nebude-li stanoven termín pozdější.

18. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 8. 2010.

