Obchodní podmínky pro tarif Mých5
(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.

2.

3.

Tyto Podmínky závazně upravují práva a povinnosti, za nichž
společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“)
poskytuje svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) služby
elektronických komunikací v tarifním programu Mých5, a to včetně
jeho HIT varianty (dále jen „Mých5“).
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.
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 (dále
jen „VPST“), Podmínky kreditních tarifů a další podmínky
Účastníkem využívaných služeb a nabídek Operátora, platný Ceník
služeb a ustanovení platného právního řádu České Republiky.

4.

Tarif Mých5 je určen všem nefiremním zákazníkům, kteří uzavřou
novou Účastnickou smlouvu.

5.

Operátor se zavazuje Účastníkovi poskytovat tarifní program
Mých5, jehož prostřednictvím si Účastník může nastavit až 5
účastnických telefonních čísel libovolné sítě v rámci ČR (dále jen
„vybraná čísla“) s výjimkou telefonních čísel uvedených v
informačních materiálech Operátora. Vybraným číslem dále
nemohou být zejména čísla tzv. Barevných linek a GSM bran, jejich
nastavení jako vybraného čísla je zneužitím služeb ve smyslu
VPST. Za volání a odesílání SMS na vybraná čísla Účastník platí
zvýhodněné ceny uvedené v Ceníku služeb. V případě, kdy je
hovor přesměrován přes telefonní číslo tarifu Mých5 na aktuálně
nastavené vybrané číslo, je účtována standardní cena běžného
volání v tarifu Mých5 (nikoli zvýhodněná cena za volání na vybrané
číslo). Zvýhodněná cena volání a odesílání SMS na vybraná čísla
rovněž neplatí, je-li Účastník v jiné síti elektronických komunikací
než v síti T-Mobile, tedy je-li Účastník v roamingu.

6.

Ceny služeb v tarifu Mých5 jsou uvedeny v Ceníku služeb.
Účastník tarifu Mých5 si může v průběhu jednoho kalendářního
měsíce nastavit či změnit 5 vybraných čísel, tyto nastavení a
změny nejsou zpoplatněny. Nastavením či změnou vybraného čísla
je míněna úprava či zadání nového telefonního čísla. Úpravy
ostatních nastavení (např. jména, ikony, fotografie, vyzvánění atp.)
se nepovažují za nastavení či změnu vybraného čísla. Jednou
zaplněná pozice mezi vybranými čísly již nemůže zůstat
neobsazena. Účastník může provádět nastavení a změny
vybraných čísel pouze v síti T-Mobile pod značkou T-Mobile.
Volání a posílání SMS na telefonní čísla virtuálních operátorů,
která jsou provozována v síti T-Mobile, a na telefonní čísla
provozovaná v síti T-Mobile pod jinou obchodní značkou než
značkou T-Mobile (např. MOBIL.CZ), se nepovažuje za provoz

do sítě T-Mobile a je účtován jako hovory a SMS mimo síť TMobile.
7.

Tarif Mých5 lze využívat jako tarifní program s měsíčním
vyúčtováním. Možnost využívat tarif Mých5 může být pro některé
Účastníky omezena. Účastníci s tarifem Mých5 nemohou využít
tarifních zvýhodnění Víkend+, Pevná+, Moji blízcí, NEJ Nonstop,
Privátní sítě či Privátní podnikové sítě, Víkend Nonstop, Mimo
špičku Nonstop, SMS Nonstop, Optimum Práce, Optimum
Nonstop, Kredit+ .

8.

Operátor si vyhrazuje právo při změně tarifního programu na tarif
Mých5 neslučitelné služby bez náhrady deaktivovat.

9.

Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto
Podmínky v celém rozsahu či tarif Mých5 zrušit a převést
Účastníky na nejbližší obdobný (charakteristicky a cenově)
tarif. Takové změny budou Účastníkovi oznámeny zákonem
stanoveným způsobem.

10. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 26. 1. 2014.

