Obchodní podmínky pro
T-Mobile Travel&Surf na týden
(dále jen „Podmínky“)
společnosti 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 „Operátor“) poskytuje služby
elektronických komunikací, konkrétně tarifní zvýhodnění
Travel&Surf na týden. Travel&Surf na týden (dále jen „Balíček“)
obsahuje týdenní přístup k připojení k síti Internet prostřednictvím
technologie 2G/3G (dále jen „datová služba“) za podmínek dále
uvedených.

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.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se na využití
Balíčku přiměřeně užijí ustanovení aktuálních Všeobecných
podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Ceník služeb
a ustanovení platného právního řádu České republiky.

4.

Balíček lze aktivovat ke všem hlasovým a datovým tarifům
nabízeným Operátorem s výjimkou fixních tarifů (tarifů pro
poskytování pevných hlasových služeb).

5.

Balíček je dostupný pouze pro Účastníky se Smlouvou
významného zákazníka a Rámcovou smlouvou.

6.

Balíček lze aktivovat 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 Balíčku bude Účastníkovi
zaslána informační SMS.
a. V případě aktivace Balíčku prostřednictvím aplikace Můj TMobile či zavoláním na Zákaznické centrum Operátora má
Účastník možnost aktivaci naplánovat dopředu. V takovém
případě bude Balíček aktivován vždy v čase 00:00:01 hod.
zvoleného dne a v 23:59:59 sedmého dne bude využití
datových služeb v Balíčku skončeno. Naplánovat dopředu lze
max. čtyři Balíčky. Balíček lze naplánovat až 30 dnů dopředu.
Naplánovaný Balíček lze před spuštěním plánované aktivace
zrušit, a to způsobem uvedeným ve výše uvedeném článku č. 5.
U Účastníků předplacených služeb Twist nelze naplánovaný
Balíček zrušit v době kratší než jednu hodinu před plánovanou
aktivací.
b. V ostatních případech bude Balíček aktivován přesně v dobu
jeho aktivace a bude platný po dobu následujících 7 dnů (např.
od 1. 2. 2011 8:35 hod. do 8. 2. 2011 8:34 hod.).

7.

Účastník má možnost nastavit si Balíček i s tzv. automatickou
obnovou. Tento typ Balíčku umožní Účastníkovi využívat Balíček
kdykoliv v roamingu bez nutnosti jeho znovuobnovování. Počátek
7denní lhůty a tedy počátek účtování Balíčku v tomto případě
nastane kdykoliv v případě, že Účastník začne využívat datové
služby v roamingu. Tento typ Balíčku může Účastník kdykoliv zrušit
prostřednictvím aktivačních kanálů definovaných v čl. 5 těchto
Podmínek nebo automaticky nastavením jiného roamingového
balíčku či zvýhodnění. Při zrušení již využívaného a účtovaného
Balíčku s automatickou obnovou však nevyčerpaná část Balíčku
bez náhrady propadá.

8.

Účastník má v Balíčku k dispozici datový limit, jehož výše
a cena je uvedena v platném Ceníku služeb. V případě
vyčerpání datového limitu v Balíčku bude datová služba
Účastníkovi ukončena. Účastník může po vyčerpání Balíčku
požádat o pokračování v datovém přenosu po zavolání na
Zákaznické centrum T-Mobile a nebo dle dalších možností
uvedených na www.t-mobile.cz. Prostřednictvím SMS a/nebo emailu bude Účastník informován o dosažení 80% z celkového
datového limitu, které m á Účastník v Balíčku k dispozici a rovněž v
případě vyčerpání celkového datového limitu. Účastník má
možnost kontrolovat objem přenesených dat v sekci Můj T-Mobile
na
www.t-mobile.cz. Nevyčerpaný objem dat se nepřenáší do dalšího
zaktivovaného týdenního období.

9.

Balíček je možné využívat výhradně v zahraničí pro roamingové
zóny 1+2a, v Chorvatsku, Turecku a Egyptě.

10. Účtování dle Balíčku má přednost i před všemi roamingovými
zvýhodněními nabízenými Operátorem, která má Účastník zároveň
na své Účastnické smlouvě nastavena. Pokud má Účastník jako
základní způsob účtování nastaven Travel&Surf na den a aktivuje
si Balíček, bude datová služba od aktivace Balíčku dle tohoto
Balíčku účtovaná. Data využitá před vlastní aktivací Balíčku budou
účtována dle základního nastavení Účastníka.
11. V případě jakéhokoliv přechodu na jiný tarif nebo převodu
Účastnické smlouvy na jiného Účastníka v době využívání Balíčku
bude aktivní Balíček k momentu převodu, resp. přechodu zrušen,
a to bez možnosti vrácení nevyčerpané části Balíčku.
12. Datový limit v Balíčku se nezapočítává do Data Roaming Limitu.
13. Doba přerušení poskytování služeb či doba blokování služeb na
Účastnické smlouvě, ke které je aktivován Balíček, neprodlužuje
dobu využití Balíčku.
14. Cena za Balíček se započítává do zvolené úrovně minimálního
měsíčního plnění.
15. U Účastníků s předplacenou službou Twist je podmínkou využití
datových služeb v Balíčku dostatečný kredit. U Účastníků s tarifem
s pravidelným měsíčním Vyúčtováním bude částka za využití
datových služeb v Balíčku hrazena buď nad rámec měsíčního
paušálu, nebo z kreditu, a to podle možností Účastníkem
sjednaného tarifu.
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16. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit
Podmínky aktivace a využití Balíčku v celém jejich rozsahu či
nabízení Balíčku úplně zrušit. O těchto změnách bude Operátor
Účastníky informovat zákonem stanoveným způsobem.
17. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 4. 2016.

