Obchodní podmínky datových balíčků Neomezené
prohlížení a Neomezené přehrávání
(dále jen „Podmínky“)
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681,
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
1. Tyto obchodní podmínky datových balíčků Neomezené prohlížení a
velkých souborů, FTP protokol, P2P služby atp.). Cena Balíčku
Neomezené přehrávání (dále jen „Podmínky“) závazně upravují
Neomezené prohlížení činí 99,- Kč vč. DPH.
pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále
4.2. Balíček Neomezené přehrávání umožňuje Účastníkům
jen „Operátor“) nabízí svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“)
neomezené přehrávání streamovaného videa (typicky
datové balíčky Neomezené prohlížení a Neomezené přehrávání
YouTube, Stream.cz) a poslouchání streamovaného audia
(dále individuálně jen „Balíček“ nebo společně jen „Balíčky“).
(typicky online rádia). Tento Balíček dále umožňuje prohlížení
2. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími
webu, mailing a přístup na sociální sítě, a to však bez garance
prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, atd. Takto uveřejněné
rychlosti přenosu dat ze strany Operátora. Cena Balíčku
Podmínky nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek
Neomezené přehrávání činí 249,- Kč vč. DPH.
návrhem na uzavření smlouvy. V otázkách neupravených v těchto
5. Operátor v těchto Podmínkách (v čl. 10.) definuje chování Balíčků
Podmínkách se přiměřeně použije ustanovení Všeobecných
v síti po dosažení datového limitu Slučitelného tarifu, případně
podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Podmínek
datového limitu balíčku Mobilního internetu. Účastník bere na
zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních
vědomí, že kvalita poskytovaných služeb závisí i na jím
údajů účastníků (dále společně jen „VPST“) a dalších podmínek
využívaném typu zařízení.
Účastníkem využívaných služeb a nabídek Operátora, platného
Ceníku služeb a ustanovení platného právního řádu České
Republiky.
6.2 Garantovaná kvalita služby:
3. Operátor spouští aktivaci Balíčků jako pilotní provoz od 17. 5. 2015
do 1. 9. 2015. Po uplynutí tohoto období a vyhodnocení pilotního
Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům Balíčky v co nejvyšší
provozu Operátor zváží další fungování Balíčků. Balíčky jsou
možné kvalitě. Odhadovaná maximální rychlost pro stahování a
určeny pro všechny Účastníky značky T-Mobile, kteří mají hlasový
odesílání dat je uvedena v těchto Podmínkách.
či datový tarif slučitelný s Balíčky (dále jen „Slučitelný tarif“),
Bližší informace o kvalitě poskytovaných služeb jsou uvedeny v čl.
s výjimkou Účastníků využívajících služeb v režimu Rámcové
10 těchto Podmínek a v platném Ceníku služeb, stejně jako
smlouvy. Balíčky nemohou být aktivovány samostatně bez
minimální nabízená a zaručená úroveň kvality služby, inzerovaná
Slučitelného tarifu. Seznam Slučitelných tarifů je uveden v čl. 7.
rychlost a lhůta pro zahájení poskytování služby
těchto Podmínek. Balíčky jsou slučitelné i s balíčky Mobilního
.
internetu, avšak v takovém případě musí mít Účastník vždy
současně Slučitelný tarif. Nelze současně využívat Balíček
6. Seznam Slučitelných tarifů:
Neomezené prohlížení a Balíček Neomezeného přehrávání.
S námi síť nesíť
Balíčky slouží k připojení na internet v parametrech a za cenu
S námi síť nesíť v podnikání
uvedenou v těchto Podmínkách.
S námi bez hranic
4. Balíčky slouží k neomezenému prohlížení, resp. neomezenému
S námi bez hranic +
přehrávání. Balíčky se uplatňují až po vyčerpání základního
S námi sdílený
datového limitu Slučitelného tarifu, případně datového limitu balíčku
Grand do všech sítí
Mobilního internetu (tj. aktivním využíváním Balíčků dochází
Grand bez hranic
nejprve k čerpání základního datového limitu Slučitelného tarifu,
Grand bez hranic+
případně datového limitu balíčku Mobilního internetu). Po vyčerpání
Mobilní Internet 10GB (tarif)
datového limitu Slučitelného tarifu, případně datového limitu balíčku
Mobilní internet 30GB (tarif)
Mobilního internetu, má Účastník možnost dokoupit si vyšší objem
Sdílený internet.
dat za cenu uvedenou v platném Ceníku služeb tak, aby mohl
Balíčky (datové služby) využívat v maximální možné kvalitě a
7. Cena Balíčku uvedená v těchto podmínkách je za kalendářní
rychlosti. V opačném případě dojde k automatickému omezení
měsíc. Balíček se automaticky obnovuje. Účastník má možnost
přenosové rychlosti na minimum, a to pouze u některých typů
Balíček kdykoliv zrušit. V případě deaktivace Balíčku v průběhu
přenosů dle daného Balíčku. Kompletní seznam typů přenosů a
zúčtovacího období Operátor Účastníkovi účtuje poměrnou část
jejich přenosových rychlostí po vyčerpání datového limitu je uveden
měsíčního paušálního poplatku za dobu jeho využívání. Aktivaci
v čl. 10 těchto Podmínek.
Balíčků je možno provést na vybraných prodejních místech
4.1. Balíček Neomezené prohlížení umožňuje Účastníkům
Operátora (zákaznické centrum Operátora, značkové a partnerské
neomezeně (tzn. v nezměněné rychlosti od maximální
prodejny Operátora). Deaktivaci Balíčků je možno provést na
povolené rychlosti Slučitelného tarifu) prohlížet webové
kterémkoliv prodejním místě Operátora. Balíčky jsou účtovány na
stránky, využívat sociální média (bez odkazů na služby třetích
jednom vyúčtování spolu se Slučitelným tarifem, přičemž současně
stran) a stahovat/odesílat emailovou poštu. Ostatní služby
platí, že jeden Balíček je možný aktivovat k jedné SIM kartě.
budou omezeny především rychlostí stahování (stahování
V případě Sdílených tarifů (více SIM) Účastník vybere, ke které
SIM kartě chce Balíček využívat; pokud chce Účastník využívat

Balíček u více/ všech SIM karet ve Sdíleném tarifu, musí pro
každou SIM kartu zvlášť Balíček aktivovat a pro každou SIM
uhradit cenu Balíčku.
8.

Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto
Podmínky v celém rozsahu. Operátor se o změně zavazuje
informovat Účastníky zákonem stanoveným způsobem.

9.

Seznam typů přenosů a jejich přenosových rychlostí po vyčerpání
datového limitu po vyčerpání datového limitu Slučitelného tarifu,
případně datového limitu balíčku Mobilního internetu:

Druh datového provozu

Prohlížení webových
stránek (http)
E-mail
Sociální sítě
Video streaming
Audio streaming
Konferenční služby
Hry
VoIP & MoIP
FTP
VPN
P2P
Cloud
Servery pro sdílení dat
Ostatní

Balíček Neomezené
prohlížení
Rychlost přenosu dat inzerovaná
(stahování / odesílání dat
v kb/s)
Bez zpomalení

Balíček Neomezené
přehrávání
Rychlost přenosu dat inzerovaná
(stahování / odesílání dat
v kb/s)
Až 200 / až 50

Bez zpomalení
Bez zpomalení
Až 64 / Až 32
Až 64 / Až 32
Až 64 / Až 32
Až 64 / Až 32
16 / 16
16 / 16
16 / 16
16 / 16
Až 64 / Až 32
16 / 16
Až 64 / Až 32

Až 200 / až 50
Až 200 / až 50
Bez zpomalení
Bez zpomalení
Až 64 / Až 32
Až 64 / Až 32
16 / 16
16 / 16
16 / 16
16 / 16
Až 64 / Až 32
16 / 16
Až 64 / Až 32

10. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.4.2016.

