Obchodní podmínky služby Sdílený internet
(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 Podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile
Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje svým
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) službu Sdílený internet.

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. Takto uveřejněné Podmínky nejsou samostatně bez splnění
dalších podmínek návrhem na uzavření smlouvy. 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.

4.

5.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí
ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti TMobile Czech Republic a.s., Podmínek zpracování osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále
jen „VPST“) a dalších podmínek Účastníkem využívaných služeb a
nabídek Operátora uveřejněných na stránce www.t-mobile.cz, dále
platný Ceník služeb a ustanovení platného právního řádu České
republiky.
Služba Sdílený internet umožňuje Účastníkům v rámci ČR využívat
objem dat, který je přidělen k tarifu, který zákazník využívá, a to
včetně datového objemu, který si Účastník k tomuto tarifu dokoupí
(zvýhodnění Mobilní internet nebo navýšení datového limitu).
Službu Sdílený internet může využívat Účastník buď na
samostatné datové SIM kartě, nebo v rámci tarifu S námi Sdílený.
Služba Sdílený internet je určena pro Účastníka, který:
a. současně využívá některý z nabízených hlasových tarifů
Operátora, jejichž nedílnou součástí je kromě hlasových služeb i
přidělený objem dat a službu Sdílený internet si aktivuje (dále
jen také „Samostatný Sdílený internet“). Aktuální seznam tarifů,
ke kterým lze službu Samostatný Sdílený internet aktivovat, je
uveden na internetových stránkách www.t-mobile.cz a v Ceníku
služeb (dále jen „Hlasový tarif“).
b. má aktivní tarif S námi Sdílený (dále také jen “Sdílený internet v
tarifu“), přičemž tarif S námi Sdílený může využívat pouze
Účastník, který využívá některý tarif ze seznamu tarifů, k nimž
lze tarif S námi Sdílený aktivovat, např. tarif S námi síť nesíť, S
námi bez hranic, S námi bez hranic+ (aktuální seznam těchto
tarifů je uveden na internetových stránkách www.t-mobile.cz)
(dále společně jen „Vyšší tarif“) a dalších podmínek
stanovených v Obchodních podmínkách tarifu S námi Sdílený.

6.

O Samostatný Sdílený internet může Účastník zažádat na
kterémkoliv prodejním místě Operátora.

7.

Služba Sdílený internet není určena pro Účastníky, jejichž
Účastnická smlouva je uzavřena v režimu Rámcové smlouvy či
Smlouvy významného zákazníka.

8.

K Samostatnému Sdílenému internetu Účastník obdrží datovou
SIM kartu (dále jen „přidružená SIM samostatná“), prostřednictvím
které může využívat objem datových jednotek přidělený k
Hlasovému tarifu. Sdílený internet v tarifu může Účastník využívat
prostřednictvím SIM karty přidělené k jeho tarifu S námi Sdílený
(dále jen „přidružená SIM v tarifu“).

9.

Službu Sdílený internet je možné využívat pouze v případě, jsou-li
na SIM kartě, ke které je Sdílený internet aktivován, resp.
poskytován (tj. SIM kartě k Hlasovému tarifu, SIM kartě k Vyššímu
tarifu) , poskytovány služby (tj. není-li přerušeno poskytování
služeb či není-li SIM karta deaktivována)(dále společně jen
„mateřská SIM“).

10. Objem datových jednotek je společný pro obě SIM karty
(mateřskou a přidruženou) a obě SIM karty může Účastník využívat
současně v různých zařízeních. Pro společné využívání
přiděleného datového objemu neexistuje žádný poměr;
kterákoliv ze SIM může využít datový objem až do výše ještě
zbývajícího společného objemu dat.
11. Administrace Sdíleného internetu (žádost o změny služby apod.) je
možná pouze prostřednictvím mateřské SIM. Přidružená SIM
automaticky přejímá všechna nastavení mateřské SIM karty týkající
se mobilních dat v ČR
12. Omezení poskytování služeb na mateřské SIM je automaticky
aplikováno i na přidruženou SIM samostatnou, resp. v tarifu.
Přidružená SIM samostatná je určena výhradně pro datový
provoz, není možné s ní využívat hlasové služby či SMS, ani
služby poskytované třetími stranami a nelze k ní aktivovat
žádná datová zvýhodnění, vč. zvýhodnění v roamingu.
13. V případě změny tarifu mateřské SIM na některý z tarifů, se kterým
není Samostatný Sdílený internet slučitelný, či v případě převodu
Účastnické smlouvy na jiného Účastníka či ukončení Účastnické
smlouvy s Hlasovým tarifem, Operátor automaticky službu
Samostatný Sdílený internet deaktivuje a současně samostatnou
Přidruženou SIM automaticky převede do režimu předplacené SIM
karty v tarifu Twist Online. V případě deaktivace služby Sdílený
internet v tarifu dochází automaticky ke změně tarifu S námi
Sdílený na tarif S námi v síti+.
14. Získání přidružené SIM je zdarma, využití Sdíleného internetu je
zpoplatněno paušální částkou uvedenou v platném Ceníku služeb.
Podmínkou využívání služby Sdílený internet je společné účtování
této služby na Vyúčtování služeb se službami poskytnutými na
mateřské SIM (tj. Operátor Účastníkovi vyúčtuje vždy službu
Sdílený internet na stejné faktuře jako Hlasový, resp. Vyšší tarif).
15. Ke každé mateřské SIM lze získat při splnění dalších podmínek
(dle těchto Podmínek či Obchodních podmínek tarifu S námi
Sdílený) pět přidružených SIM samostatných a pět přidružených
SIM v tarifu.
16. Kvalita služby Sdílený internet se řídí kvalitou datové služby
poskytované na mateřské SIM kartě dle obchodních podmínek
Hlasového, resp. Vyššího tarifu. Operátor zprovozní Účastníkovi

službu Sdílený internet do 1 dne od objednání služby. V případě
objednání služby Samostatný Sdílený internet prostřednictvím
komunikace na dálku, se lhůta prodlužuje o dobu doručení
samostatné přidružené SIM karty Účastníkovi.
17. Operátor má právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto Podmínky
v celém rozsahu. Takové změny budou Účastníkům oznámeny
v zákonem předepsané formě.
18. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 18. 8. 2014.

