Obchodní podmínky pro
Roamingové datové zvýhodnění EU
(dále jen „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.

Tyto 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 Roamingové datové zvýhodnění EU (dále jen
„Zvýhodnění“).

2.

Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ 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.

3.

V otázkách neupravených v těchto podmínkách se na využití
Zvýhodnění přiměřeně užijí ustanovení aktuálních Všeobecných
podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pro
podnikatele, příp. spotřebitele dle postavení Účastníka, Podmínek
zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních
údajů účastníků (dále jen „VPST“), které jsou všechny zveřejněny
na stránce www.t-mobile.cz, dále Ceník služeb a ustanovení
platného právního řádu České republiky.

4.

Zvýhodnění je určeno pouze pro zákazníky, kteří mají uzavřenou
Smlouvu významného zákazníka nebo Rámcovou smlouvu, či
Účastníky, kteří užívají výhod plynoucích z Rámcové smlouvy.

5.

Zvýhodněním se rozumí způsob účtování dat v zahraničí.
Zvýhodnění si mohou aktivovat Účastníci standardními aktivačními
kanály.

6.

Zvýhodnění nabízí přenos dat v roamingu s účtováním dle
přeneseného objemu dat a s minimální zúčtovací jednotkou 1 kB.

7.

Zvýhodnění je možné využívat výhradně v zahraničí pro
roamingové zóny 1 + 2A.

8.

Zvýhodnění nelze jako způsob účtování dat nastavit u všech
nabízených tarifů pro pevné služby a M2M tarifů, tento způsob
účtování není zároveň slučitelný s roamingovými balíčky
a zvýhodněními v zónách 1 a 2a (např. Internet v zahraničí na den,
Internet v zahraničí 100 MB,Travel&Surf na den, Travel&Surf na
týden, Travel&Surf na měsíc, BlackBerry roaming, SME Data
Evropa, Datový roaming Evropa, LE Data svět, Datový roaming
T-Mobile či s volnými jednotkami pro GPRS/EDGE/3G/LTE
roaming, atd).

9.

Cena Roamingového datového zvýhodnění EU se započítává do
Data Roaming Limitu a minimálního měsíčního plnění, mají-li je
Účastníci nastavené.

10. TMCZ si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit podmínky.
Takové změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění na
internetových stránkách TMCZ, nebude-li stanoven termín
pozdější, s čímž Účastník okamžikem uzavření Účastnické smlouvy
dává svůj výslovný souhlas.
11. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 4. 2016.

