Obchodní podmínky Internetu v mobilu na den
(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.

2.

3.

Tyto podmínky závazně upravují podmínky poskytování Internetu
v mobilu a den (dále jen „Internet v mobilu na den“ nebo též „denní
balíček“) za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále
jen „Operátor“) nabízí svým zákazníkům využívající služby pod
značkou T-Mobile (dále jen „Účastníkům“) datové služby využívané
prostřednictvím mobilního zaříení Účastníka.
Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách Operátora
na adrese www.t-mobile.cz. Podmínky či jejich část mohou být dále
komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty
atd. V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněným na
internetu a zněním Podmínek uveřejněným jiným způsobem je
vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených
internetových stránkách.
Každý Účastník Operátora má možnost v případě, že nemá aktivní
datovou službu (datový tarif vč. M2M, datový balíček či nastaven
způsob účtovat datovou službu jak tzv. RoR – tedy účtování podle
počtu stažených dat), zvolit si po otevření internetového prohlížeče
v mobilním zařízení způsob využití datových služeb dle nabídky
Operátora. Účastník se po otevření internetového prohlížeče
dostane automaticky na aktivační stránku, kde si zvolí buď denní
balíček, nebo delší časové období pro využívání datových služeb
dle nabídky Operátora, příp. si zvolí variantu, že datové služby
využívat nechce. Tato aktivační stránka se bude zobrazovat pouze
Účastníkům, jeichž mobilní zařízení je připojeno k mobilní síti TMobile.

4.

Možnost využívání datových služeb v denním balíčku platí vždy 24
hodin od aktivace denního balíčku.

5.

Denní balíček Účastník využívá za jednorázovou cenu uvedenou
v Ceníku služeb

6.

Denní balíček je možno využívat výhradně v České republice a
v rámci mobilní sítě Operátora.

7.

Datový limit přidělený v denním balíčku je uveden v platném
Ceníku služeb. Po dosažení stanoveného datového limitu nemůže
déle Účastník datové služby využívat, může si však dokoupit další
denní balíček či si vybrat z jiné aktuální nabídky Operátora. Každé
další objednání denního balíčku vždy nastaví nových 24 hodin
využívání datových služeb a nový datový limit stanovený v Ceníku
služeb bez ohledu na to, zda v předchozím denním balíčku ještě
nějaký datový limit či 24 hodinová doba zůstaly nevyčerpány.

8.

K okamžitému vyčerpání časového limitu 24 hodin je platnost
denního balíčku ukončena. .

9.

Účastník může pro využívání datových služeb účtovaných
prostřednictvím Internetu v mobilu na den využívat následující typy
připojení:
a. GPRS
b. EDGE
c. 3G

Internet v mobilu na den není slučitelný s datovými (vč. M2M) tarify,
příp. datovými a balíčky. Doba přerušení poskytování služeb či
doba blokování služeb na účastnickém čísle neprodlužuje dobu
využití datových služeb v denním balíčku.
10. Cena denního balíčku se započítává do zvolené úrovně
minimálního měsíčního plnění.
11. U Účastníků s předplacenou službou Twist je podmínkou využití
datových služeb v denním balíčku dostatečný kredit.
U Účastníků s tarifem s pravidelným měsíčním vyúčtováním bude
částka za využití datových služeb v denním balíčku hrazena buď
nad rámec měsíčního paušálu, nebo z kreditu, a to podle podmínek
Účastníkem sjednaného tarifu.
12. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto
Podmínky v celém rozsahu. Takové změny budou Účastníkům
oznámeny zákonem stanoveným způsobem.
13. 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, odhadovaná maximální rychlost,
inzerovaná rychlost a lhůta pro zahájení poskytování služby.
14. V otázkách neupravených v těchto podmínkách se na využití
datových služeb v denním balíčku přiměřeně užijí stanovení
aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s., v Ceníku služeb a platného právního řádu České
Republiky. Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s. a Ceník Služeb jsou zveřejněny na stránce www.tmobile.cz.
15. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19. 7. 2018.

