Obchodní podmínky způsobu účtování
Travel&Surf 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 Podmínky způsobu účtování Travel&Surf na den (dále rovněž
jen „Podmínky“ a „Travel&Surf na den“) závazně upravují pravidla,
za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen
„Operátor“) svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) účtuje cenu
za datové služby využívané prostřednictvím mobilního zařízení
Účastníka v zahraničí.

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

3.

4.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se na využití
datových služeb účtovaných podle Travel&Surf na den přiměřeně
užijí ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s., Podmínek zpracování osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků (vše
dále jen „VPST“), Ceník služeb a ustanovení platného právního
řádu České republiky. VPST a Ceník služeb jsou zveřejněny na
stránce www.t-mobile.cz.
Travel&Surf na den jako způsob účtování se aktivuje vždy na
žádost Účastníka, a to standardními aktivačními kanály (např.
zasláním aktivační SMS, vyžádanou aktivací operátorem Infolinky
či obchodníkem, využitím USSD či v rámci webových stránek Můj
T-Mobile, aktivační způsoby jsou uvedeny na www.t-mobile.cz).
O aktivaci Travel&Surf bude Účastníkovi zaslána informační SMS.

5.

Travel&Surf na den je dostupný pouze pro Účastníky se Smlouvou
významného zákazníka a Rámcovou smlouvou.

6.

Účtování dle Travel&Surf na den začíná běžet sestavením
datového spojení v zahraničí. Během následujících 24 hodin od
okamžiku aktivace může Účastník využívat datových služeb za
jednorázovou cenu uvedenou v platném Ceníku služeb.

7.

Travel&Surf na den jako způsob účtování za datové služby je
možno využívat v zahraničí za cenu uvedenou v Ceníku služeb,
která je odlišná podle toho, v jaké zóně Účastník datové služby
využívá. Rozdělení do jednotlivých zón je definováno v platném
Ceníku služeb. Operátor je oprávněn jednotlivé státy do zón
doplňovat či měnit.

8.

Travel&Surf na den se účtuje ve dvou úrovních. Datový limit a ceny
pro obě úrovně jsou uvedeny v platném Ceníku služeb.
Sestavením datového spojení v zahraničí má Účastník k dispozici
datový limit stanovený pro první úroveň, v případě překročení
datového limitu stanoveného pro první úroveň bude Účastníkovi
automaticky naúčtována částka stanovená platným Ceníkem
služeb za datový limit stanovený pro druhou úroveň. Účastník bude
prostřednictvím SMS a/nebo e-mailu (dle nastavení Účastníka)
informován v případě dosažení 80 % z celkového datového limitu
stanoveného pro druhou úroveň a rovněž v případě vyčerpání

celkového datového limitu. K okamžiku vyčerpání časového
24hodinového limitu bude účtování dle Travel&Surf na den
skončeno. Bude-li v době ukončení 24hodinového limitu datové
spojení Účastníka aktivní, bude mu automaticky bez přerušení
datového spojení aktivován Travel&Surf na den na dalších
24 hodin.
9.

Účastník může pro využívání datových služeb účtovaných
prostřednictvím Travel&Surf na den využívat následující typy
připojení:
a.
b.
c.
d.

GPRS
EDGE
3G
LTE

10. Travel&Surf na den nelze jako základní způsob účtování nastavit
u všech nabízených fixních tarifů a M2M tarifů, tento způsob
účtování není zároveň slučitelný s roamingovými balíčky Datový
roaming T-Mobile, BlackBerry roaming Plus/Profi, Data M2M/ Profi
či s volnými jednotkami pro GPRS/EDGE/3G/LTE roaming.
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. Doba přerušení poskytování služeb či doba blokování služeb na
účastnickém čísle neprodlužuje dobu využití datových služeb
účtovaných podle Travel&Surf na den.
13. Cena za Travel&Surf na den se započítává do zvolené úrovně
minimálního měsíčního plnění a rovněž do Data Roaming Limitu,
mají-li jej Účastníci nastavený.
14. U Účastníků s písemně uzavřenou Účastnickou smlouvou bude
částka za využití datových služeb účtovaná dle Travel&Surf na den
hrazena buď nad rámec měsíčního paušálu, nebo z kreditu, a to
podle možností Účastníkem sjednaného tarifu.
15. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání platnosti těchto
Podmínek aktualizovat a měnit tyto Podmínky a rozsah tohoto
způsobu účtování, stejně jako tento způsob účtování úplně zrušit
a nahradit novým. Případné změny budou Účastníkům sděleny
zákonem stanoveným způsobem.
16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 4. 2016.

