Obchodní podmínky balíčku Školák
(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.

Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost TMobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje svým
zákazníkům, kteří uzavřeli v postavení spotřebitele Účastnickou
smlouvu s mobilním hlasovým tarifem s pravidelným měsíčním
vyúčtováním (dále jen „Účastníkům“), balíček Školák (dále jen
„Balíček“).
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 otázkách neupravených v těchto
Podmínkách se přiměřeně použije ustanovení Všeobecných
podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Podmínek
zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních
údajů účastníků a dalších podmínek Účastníkem využívaných
služeb a nabídek Operátora, platného Ceníku služeb a ustanovení
platného právního řádu České Republiky.

3.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí
ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s., Podmínek zpracování osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále
jen „VPST“), Podmínek pro základní tarify Twist, dále aktuální
Ceník služeb a ustanovení platného právního řádu České
republiky.

4.

Balíček lze aktivovat ke všem mobilním hlasovým tarifům
s pravidelným měsíčním vyúčtováním standardními aktivačními
kanály (např. na Zákaznickém centru či v sekci Můj T-Mobile na
www.t-mobile.cz), přičemž všechny způsoby, jak lze Balíček
aktivovat, jsou uvedeny na www.t-mobile.cz). O úspěšné aktivaci
Balíčku bude Účastníkovi zaslána informační SMS.

5.

Pro účely těchto Podmínek se rozumí:
„Telefonním číslem Školáka“ telefonní číslo, ke kterému uzavřel
Účastník účastnickou smlouvu o poskytování služeb elektronických
komunikací a služeb souvisejících v režimu předplacené služby
Twist.
„SIM kartou Školáka“ účastnická smlouva pro Telefonní číslo
Školáka, kterou uzavřel Účastník.
„Školákem“ uživatel Telefonního čísla Školáka.

6.

7.

Za Balíček se účtuje Účastníkovi cena dle platného Ceníku služeb.
Platnost Balíčku je jeden měsíc, Balíček se po uplynutí jednoho
měsíce automaticky obnoví. Balíček je možné deaktivovat vždy ke
konci zúčtovacího období, ve kterém je Balíček Účastníkovi
účtován.
Balíček lze využít pro maximálně 3 SIM karty Školáka. Telefonní
čísla Školáka, u kterých chce využívat Účastník služby z Balíčku,
musí Účastník nastavit v sekci Můj T-Mobile na www.t-mobile.cz.
Všechny služby obsažené v Balíčku jsou vždy poskytovány u všech
telefonních čísel, které si Účastník v sekci Můj T-mobile na www.tmobile.cz nastaví, není-li stanoveno jinak.

8.

Aktivací Balíčku Účastník získává:
a.

Službu Sponzor k Telefonnímu číslu Školáka.
Služba Sponzor se řídí Obchodními podmínkami služby
Sponzor. Sponzorované Telefonní číslo Školáka se počítá do
maximálního počtu sponzorovaných telefonních čísel
stanoveného dle Obchodních podmínek služby Sponzor.
Má-li Účastník nastavenu službu Sponzor u Telefonního čísla
Školáka před aktivací Balíčku a Telefonní číslo Školáka chce
nastavit jako číslo sponzorované v rámci Balíčku, musí u
daného Telefonního čísla Školáka před aktivací Balíčku službu
Sponzor zrušit.

b.

Službu Twist internet pro Školáka.
V rámci služby Twist internet pro Školáka získává Účastník
pro SIM Školáka datový limit definovaný v platném Ceníku
služeb. O dosažení 80% a 100% datového limitu Operátor
zašle na Telefonní číslo Školáka SMS zprávu nebo informuje
Účastníka emailem (dle nastavení Účastníka). Nevyčerpaný
datový limit se do dalšího měsíčního období Balíčku
nepřevádí. Po vyčerpání přiděleného datového limitu může
Školák i nadále datové služby využívat, avšak se sníženou
rychlostí. Maximální možná rychlost po tomto zpomalení je
uvedena v Ceníku služeb. Datový limit služby Twist Internet
pro Školáka je po měsíci automaticky obnoven. Aby Školák
mohl využívat datové služby v maximální možné kvalitě
určené pro službu Twist internet pro Školáka i po dosažení
datového limitu, může Účastník aktivovat k Telefonnímu číslu
Školáka jiné datové zvýhodnění či balíček.
Má-li Školák aktivní jiné datové zvýhodnění či balíček nebo
v rámci programu Našim za dobití přidělený bonusový datový
limit, pak se po dobu, po kterou má Školák aktivní toto jiné
datové zvýhodnění či balíček nebo dostupný bonusový datový
limit v rámci programu Našim za dobití, datový limit přidělený
Školákovi v rámci služby Twist internet pro školáka nepoužije
(tj. má-li Školák aktivní datový balíček Internet v mobilu na
měsíc a současně má aktivní službu Twist internet pro
Školáka, využije se po dobu platnosti balíčku Internet v mobilu
na měsíc pouze služba Internet v mobilu na měsíc).
Služba Twist internet pro Školáka nelze aktivovat samostatně.
Službu Twist internet pro Školáka lze využívat pro přístup na
Internet výhradně prostřednictvím mobilních zařízení (např.
mobilní telefony, PDA/MDA zařízení aj.). Skutečnost, že
Účastník SIM kartu s aktivovaným Twist internetem pro
Školáka využije k připojení např. počítače nebo M2M zařízení
k síti Internet, se považuje za zneužití poskytovaných služeb
ve smyslu příslušných ustanovení VPST, v jehož důsledku je
Operátor oprávněn omezit či přerušit poskytování datové
služby.
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Operátor má právo zavést dodatečné způsoby ochrany sítě a
datové služby spočívající v možnosti zamezení přístupu na
určité servery sítě Internet nebo přístupové body APN.

Výše uvedené podmínky služby Surfie jsou dostupné přímo
v aplikaci Surfie a Účastník je akceptuje při prvním stažení
aplikace Surfie do svého zařízení. Česká verze těchto
podmínek má pouze informativní charakter, právně závazné je
výhradně originální znění podmínek v anglickém jazyce.
V případě jakéhokoliv rozporu mezi originálním zněním
podmínek v anglickém jazyce a jejich českého překladu má
originální anglické znění přednost. Způsob aktivace služby
Surfie je uveden na www.t-mobile.cz. Pro využívání aplikace
Surfie je nutný přístup k internetu, který není součástí služby
Surfie ani součástí Balíčku.

Operátor se zavazuje poskytovat službu Twist internet pro
Školáka 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.
c.

d.

Možnost dobíjet kredit na SIM Školáka prostřednictvím
služby Dobíjení z Vyúčtování či platební kartou on-line již
od částky 50,- Kč. Od částky 200,- Kč lze využít standardní
dobíjecí způsoby uvedené na www.t-mobile.cz/twist.
Možnost mít přehled o Telefonním čísle Školáka.
Přiřadí-li si Účastník ke své vlastní Účastnické smlouvě, ke
které si aktivoval Balíček, v sekci Můj T-Mobile na www.tmobile.cz Telefonní číslo Školáka a prohlásí, že je Účastníkem
Telefonního čísla Školáka, má k dispozici přímo ze svého
zákaznického účtu v sekci Můj T-Mobile na www.t-mobile.cz
možnost:
i. kontrolovat výši a platnost Twist kreditu u SIM karty
Školáka,
ii. nahlížet na Detailní výpis služeb u SIM karty školáka,
iii. aktivovat službu Blokaci platebních služeb u SIM
karty školáka,
iv. nahlížet na spotřebu volných jednotek Školáka na
volání, SMS či datového limitu,
v. nechat zasílat notifikace týkající se SIM karty Školáka
na jiné telefonní číslo Školáka nebo jinou emailovou
adresu než je e-mailová adresa Školáka,
vi. kontrolovat objem přenesených dat u Telefonního
čísla Školáka.
Údaje, které má Účastník tímto způsobem k dispozici, mohou
být osobními údaji Školáka jako uživatele služeb
elektronických komunikací a služeb souvisejících
prostřednictvím Telefonního čísla Školáka. Účastník se
zavazuje s těmito údaji zacházet tak, aby nenarušoval práva
uživatele týkající se ochrany soukromí uživatele/Školáka.

e.

Možnost využívat službu Surfie poskytovanou společností
PureSight Technologies Ltd. za zvýhodněnou cenu
uvedenou v Ceníku služeb.
Služba Surfie se řídí vlastními obchodními podmínkami:
- Zásadami ochrany osobních údajů PureSight Technologies
Ltd
- Licenční smlouvou s koncovým uživatelem.

9.

Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto
Podmínky v celém rozsahu, Balíček zrušit a převést Účastníky
na nejbližší obdobný (charakteristicky a cenově) balíček.
Takové změny budou Účastníkovi oznámeny zákonem
stanoveným způsobem.

10. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 8. 2016.

