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Obchodní podmínky zvýhodněných cen na 
mezinárodní volání a zasílání SMS na Ukrajinská čísla 
a roamingové volání a SMS z Ukrajiny a na Ukrajině 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 
 
(dále jen „Podmínky“) 
 
Tyto Podmínky upravují podmínky, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým zákazníkům (dále jen „Účastník“) slevu na 
mezinárodní volání a zasílání SMS na telefonní čísla v sítích operátorů působících na území Ukrajiny a na roamingové volání a SMS z čísel T-Mobile z Ukrajiny do 
České republiky a v rámci území Ukrajiny mezi čísly T-Mobile (dále jen „Nabídka“), a to v rámci kteréhokoli hlasového tarifu (dále jako „hlavní služba“). 

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí zejména ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic 
a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek pro zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů Účastníka, Zásad ochrany osobních údajů  a dalších 
podmínek Účastníkem využívaných služeb a nabídek Operátora, zejména Předsmluvních informací k hlavní službě uveřejněných na webových stránkách 
Operátora na adrese www.t-mobile.cz/twist a ustanovení platného právního řádu České republiky. Konkrétní nastavení Účastnické smlouvy Účastníka je počínaje 
1. 1. 2022 obsaženo ve Shrnutí smlouvy, které společně s Předsmluvními informacemi k hlavní službě a platným Ceníkem služeb tvoří nedílnou součást Účastnické 
smlouvy.  

Podmínky jsou uveřejněné na výše uvedených webových stránkách Operátora a nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek návrhem na uzavření smlouvy. 
Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty atd. V případě rozporu mezi zněním Podmínek 
uveřejněným na internetu a zněním Podmínek uveřejněným jiným způsobem, je vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených webových stránkách 

 
1. Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž Operátor poskytuje 

Účastníkům službu mezinárodního volání a SMS na telefonní čísla v sítích 
operátorů působících na území Ukrajiny (dále jako „Služba MV“) a službu 
roamingového volání a SMS z čísel T-Mobile z Ukrajiny do České republiky a 
mezi čísly T-Mobile na území Ukrajiny (dále jako „Služba Roaming“) ke všem 
svým hlasovým tarifům se slevou dle těchto Podmínek, a to výhradně jako 
reakci na zcela mimořádnou situaci nastalou na území Ukrajiny. 

2. S účinností od 1. 5. 2022 je platná zvýhodněná cena na: 
2.1. Službu Mezinárodní volání – volání na telefonní číslo v síti operátora 

působícího na území Ukrajiny ve výši 2,- Kč/min. 
2.2. Službu Mezinárodní SMS – SMS zaslané na telefonní číslo v síti působícího 

operátora na území Ukrajiny ve výši 2,- Kč/SMS. 
2.3. Službu Roaming – volání z čísla Účastníka nacházejícího se v síti operátora 

působícího na území EU (tzv. Roamingová Zóna 1) na telefonní číslo 
registrované v síti operátora působícího na území Ukrajiny (tzv. volání z EU 
na Ukrajinu) ve výši 35,- Kč/min. 

2.4. Službu Roaming – zasílání SMS z čísla Účastníka nacházejícího se v síti 
operátora působícího na území EU (tzv. Roamingová Zóna 1) na telefonní 
číslo registrované v síti operátora působícího na území Ukrajiny (tzv. 
zasílání SMS z EU na Ukrajinu) ve výši dle aktuálně platného ceníku 
služeb . 

2.5. Službu Roaming – volání z čísla Účastníka nacházejícího se v síti operátora 
působícího na území Ukrajiny na telefonní číslo registrované v síti na území 
České republiky (tzv. volání z Ukrajiny do ČR) ve výši 23,50,- Kč/min. 

2.6. Službu Roaming – přijímání hovorů na čísle Účastníka nacházejícího se v 
síti operátora působícího na území Ukrajiny z jiného čísla účastníka 
Operátora nacházejícího se rovněž v síti operátora působícího na území 
Ukrajiny (tzv. volání na Ukrajině mezi zákazníky T-Mobile navzájem) ve výši 
6,50,- Kč/min. 

2.7. Službu Roaming – zasílání SMS z čísla Účastníka nacházejícího se v síti 
operátora působícího na území Ukrajiny na telefonní číslo registrované v 
síti na území České republiky (tzv. SMS z Ukrajiny do ČR) ve výši 1,40,- 
Kč/SMS. 

3. Uvedená sleva platí do odvolání. 

4. Uvedená cena se neuplatní u těch Účastníků, u kterých je to z povahy věci 
nevýhodné, zejména Rámcových smluv, ve kterých mají tito Účastníci 
sjednanou cenu nižší než je uvedeno v této Nabídce. 

5. V případě, že vznikne podezření na zneužití Nabídky, bude takové chování 
Účastníka považováno za zneužití služeb podle příslušných ustanovení VPST, 
a Operátor bude mít zejména možnost omezit poskytování Služby. 

6. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit Podmínky jakož i 
rozsah Nabídky či Nabídku zcela zrušit. O takových změnách bude Operátor 
Účastníka informovat Zákonem předepsaným způsobem. 

7. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2022. 

http://www.t-mobile.cz/twist

