Obchodní podmínky pro
zvýhodnění Kredit 1500+
(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.

Tyto podmínky závazně upravují práva a povinnosti, za nichž
společnost TMobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“),
poskytuje balíček Kredit 1500+ (dále jen "Podmínky").

2.

Balíček Kredit 1500+ (dále jen „Balíček“) lze aktivovat k tarifům
Firma (Firma 3 000, Firma 6 000, Firma 9 000, Firma 12 000 a
Firma 18 000). V rámci Smlouvy o poskytování společné firemního
tarifu lze aktivovat pouze jeden Balíček.

3.

Balíček obsahuje vždy sdílený kredit ve výši stanovené v Ceníku
služeb, který lze využít stejně jako sdílený tarifní kredit v tarifech
Firma: hlasová telefonní volání, SMS a MMS odeslané z ČR,
volání do hlasové schránky, využívání služby MobileBox, CSD a
CSD wap, CSD datové mezinárodní hovory, GPRS
Internet/Intranet, GPRS wap, mezinárodní hovory a fax v zónách 14 (definice jednotlivých zón viz Ceník služeb), a to vždy v cenách
dle Ceníku služeb. Kredit z Balíčku nelze využít na volání, SMS a
MMS, pokud jsou zpoplatněny zvláštní sazbou dle Ceníku služeb.

4.

Kredit z Balíčku je čerpán až po vyčerpání standardního sdíleného
tarifního kreditu tarifu Firma (včetně kreditu převedeného z
předchozího zúčtovacího období). Pokud nebyl kredit z Balíčku
vyčerpán v daném zúčtovacím období, bez náhrady propadá.
Při čerpání kreditu z Balíčku se účtuje první minuta celá, poté je již
doba spojení účtována po třiceti vteřinách.

5.

Pokud je Balíček využíván spolu se zvýhodněním Surf+,
Surf&Mail+ nebo Internet+, není na datový provoz v rámci ČR,
nezahrnutý v měsíčním paušálu datového zvýhodnění, čerpán
kredit z Balíčku; takový datový provoz je účtován nad rámec
měsíčního paušálu tarifů Firma i měsíčního paušálu Balíčku (až do
výše maximální útraty 799 Kč (966,79 Kč včetně DPH).

6.

Balíček se v následujících zúčtovacích obdobích pravidelně
obnovuje, dokud není deaktivován. TOperátor si vyhrazuje
právo ukončit nabídku aktivace Balíčku dle těchto Podmínek, o této
skutečnosti by TMobile Czech Republic a.s. případně informoval
na www.t-mobile.cz s nejméně 30-denním předstihem.

7.

Aktivace a deaktivace Balíčku je zdarma. Balíček lze deaktivovat
nejdříve po uplynutí 30 dní od jeho aktivace.

8.

Měsíční paušál za Balíček je uveden v Ceníku služeb a je účtován
vždy v závislosti na délce doby, po kterou byl Balíček v daném
zúčtovacím období využíván.

9.

SIM kartu s tarifem Firma a aktivovaným Balíčkem nelze používat v
GSM branách. Takovéto používání se považuje za zneužívání
poskytovaných služeb ve smyslu čl. 3.4. (iii) Všeobecných
podmínek společnosti TMobile Czech Republic a.s., což může mít
za následek okamžité omezení nebo přerušení poskytování všech
služeb poskytovaných na základě Účastnické smlouvy.

10. Při převodu Smlouvy o poskytování společného firemního tarifu
nepřechází Balíček na nového Zákazníka. Při změně tarifu na tarif,
s nímž nelze Balíček využívat, je Balíček automaticky deaktivován.

11. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách www.tmobile.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 však vždy rozhodující znění
uveřejněné na shora uvedených internetových stránkách.
12. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí
ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti TMobile
Czech Republic a.s. a platného právního řádu České republiky.
13. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 26.1.2014.

