Obchodní podmínky služby Neomezený internet
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.

Tyto obchodní podmínky služby Neomezený internet na den (dále
jen „Podmínky“) stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile
Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje svým
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) datové služby pro připojení
k internetu prostřednictvím mobilních koncových zařízení na den bez
datového limitu (dále jen „Denní balíček“).

2.

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 uveřejněném na
internetu a zněním Podmínek uveřejněném jiným způsobem je vždy
rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených internetových
stránkách.

3.

Možnost využívání datových služeb neomezeně platí vždy 24 hodin
od aktivace Denního balíčku.

4.

Denní balíček Účastník využívá za jednorázovou cenu uvedenou v
platném Ceníku služeb.

5.

Účastník může pro využívání datových služeb účtovaných
prostřednictvím Denního balíčku využívat následující typy připojení:
2G, 3G, LTE.

6.

Denní balíček není slučitelný s datovými (vč. M2M) tarify a s tarifem,
S námi Sdílený.

7.

Doba přerušení poskytování služeb či doba blokování služeb na
účastnickém čísle neprodlužuje dobu, po kterou lze Denní balíček
využívat.

8.

Cena Denního balíčku se započítává do zvolené úrovně minimálního
měsíčního plnění.

9.

Denní balíček je určen zejména pro běžné aktivní využívání
datových služeb Operátora samotným Účastníkem či Uživatelem.
Operátor je oprávněn omezit Účastníkovi přístup ke službám v
případě, že jeho provoz bude ohrožovat provoz ostatních Účastníků
nebo vykazuje znaky automaticky generovaného či jinak
systematicky nastaveného provozu.

10. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto
Podmínky v celém rozsahu. Takové změny budou Účastníkům
oznámeny zákonem stanoveným způsobem.
11. 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.
12. Nabídka není určena pro Účastníky využívající výhod plynoucích ze
Smlouvy významného zákazníka či z Rámcové smlouvy.

13. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se na využití
datových služeb v denním balíčku přiměřeně užijí ustanovení
aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s., 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.t-mobile.cz.
14. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2017.

