
Комерційні умови вигідних цін на міжнародні дзвінки та відправку СМС на 
українські номери, а також роумінгові дзвінки та СМС з України і на Україні 
 
Компанія T-Mobile Czech Republic a.s., із зареєстрованим офісом за адресою Tomíčkova 2144/1, 148 
00 Prague 4, ідентифікаційний номер: 649 49 681, внесений до Комерційного реєстру, що ведеться 
Муніципальним судом у Празі, розділ B, вкладиш 3787 
(далі - «Умови») 

Ці Положення та умови регулюють підстави, на яких T-Mobile Czech Republic a.s. (далі – 
«Оператор») пропонує своїм клієнтам (далі – «Абонент») вигідні умови на міжнародні 
дзвінки та надсилання SMS на номери телефонів у мережах операторів, що діють на 
території України а також для роумінгових дзвінків і SMS з номерів T-Mobile з України до 
Чеської Республіки та в межах території України між номерами T-Mobile 
(далі – «Пропозиція») у межах будь-якого голосового тарифу (надалі – «основна послуга»). 
У питаннях, не врегульованих цими Умовами, положення чинних Загальних положень та 
умов T-Mobile Czech Republic a.s. (далі – «VPST»), Умови обробки персональних, 
ідентифікаційних, операційних даних та місцезнаходження Абонента, Принципи захисту 
персональних даних та інші умови надання послуг і пропозицій Оператора, зокрема 
переддоговірної інформації щодо основної послуги, опублікованої на веб-сайті Оператора за 
адресою www.t-mobile.cz/twist та положенням чинного правового порядку Чеської Республіки. 
Конкретні параметри Абонентського договору включені в Резюме договору з 1 січня 2022 
року, яке разом з Переддоговірною інформацією про основну послугу та чинним Прайс-
листом Послуг є невід’ємною частиною Абонентського договору. 
Умови оприлюднюються на вищезазначеному сайті Оператора і не є окремою, без виконання інших умов, 
пропозицією про укладення договору. Умови можуть бути додатково повідомлені іншими засобами, 
такими як друкована реклама, плакати тощо. У разі суперечності між текстом Умов, опублікованим в 
Інтернеті, та формулюваннями Умов, опублікованими іншим способом, формулювання опубліковані на 
вищевказаному веб-сайті завжди є вирішальними. 
 
1. Умови, за якими Оператор надає Абонентам послугу міжнародного дзвінка та SMS на телефонні номери 
в мережах операторів, що діють в Україні (далі – Послуга MV), а також дзвінок у роумінгу та Послуга SMS з 
номерів T-Mobile з України в Чеську Республіку. Номери T-Mobile на території України (далі – «Послуга 
роумінгу») на всі її голосові тарифи зі знижкою відповідно до цих Умов, виключно у відповідь до 
абсолютно надзвичайної ситуації на території України. 
    2. З 1 травня 2022 року вигідна ціна діє на: 
        2.1. Послугу MV - дзвінок на номер телефону в мережі оператора, що працює на території України, 
ціна складає 2, - CZK / хв . 
        2.2. Послугу MV - SMS надсилається на номер телефону в мережі оператора, що працює на території 
України, ціна складає 2,- CZK / SMS. 
        2.3. Послугу роумінгу - дзвінки з номера Абонента, розташованого в мережі оператора, що діє на 
території ЄС (т. зв. Roaming Zone 1), на номер телефону, зареєстрованого в мережі оператора, що працює 
на території України (т. зв. дзвінки з ЄС в Україну), ціна складає 35, - CZK / хв. 
        2.4. Послуга роумінгу - відправка SMS з номера Абонента, розташованого в мережі оператора, що діє в 
ЄС (так звана Зона Роумінгу 1), на номер телефону, зареєстрованого в мережі оператора, що працює в 
Україні (так зване відправлення SMS). з ЄС в Україну) згідно з актуальними цінами послуг. 
        2.5. Послуга роумінгу - дзвінки з номера Абонента, що знаходиться в мережі оператора, що працює на 
території України, на номер телефону, зареєстрований в мережі на території Чеської Республіки (так звані 
дзвінки з України в Чехію) ціна складає 25,- 0 CZK / хв. 
        2.6. Послуга роумінгу - прийом дзвінків на номер Абонента, що знаходиться в мережі оператора, що 
діє на території України, з іншого номера абонента Оператора, також розташованого в мережі оператора, 
що діє на території України (так- дзвінки по Україні між клієнтами T-Mobile) ціна складає 6,5, CZK / хв. 
        2.7. Послуга роумінгу - відправка SMS з номера Абонента, що знаходиться в мережі оператора, що 
працює на території України, на номер телефону, зареєстрований в мережі на території Чеської Республіки 
(так звані SMS з України до Чеської Республіки). ) ціна складає 1,40CZK / SMS. . 
    3. Вказані вигідні умови діють до подальшого повідомлення. 
    4. Зазначена ціна/знижка не поширюється на тих Учасників, для яких вона є невигідною за своєю 
природою, особливо Рамкові договори, в яких ці Учасники мають узгоджену ціну, нижчу за зазначену в цій 



Пропозиції. 
    5. У разі виникнення підозри щодо неправомірного використання Пропозиції, така поведінка Абонента 
буде розглядатися як зловживання послугами відповідно до відповідних положень VPST, а Оператор, 
зокрема, матиме можливість обмежити надання Послуги. 
    6. Оператор залишає за собою право оновлювати та змінювати Умови, а також обсяг Пропозиції або 
повністю скасувати Пропозицію в будь-який час. Про такі зміни Оператор повідомить Абонента у 
встановленому законодавством порядку. 
    7. Ці Умови набирають чинності з 1 травня 2022 року. 


