Obchodní podmínky pro
zvýhodnění Mimo Špičku Nonstop
(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.

Předmět úpravy

Podniková sít nebo s tarifním zvýhodněním T-Mobile mimo
špičku, Volání 50+, Volání 200+, Girls Talk, Víkend+, PPS+,
Week star nebo Nonstop+, je hovor na NEJ číslo zpoplatněn
zvýhodněnou sazbou volání na NEJ číslo. Při současném
využití Zvýhodnění spolu se zvýhodněním SMS 100+ je SMS
na NEJ číslo zpoplatněna zvýhodněnou sazbou.

1.1. Tyto podmínky závazně upravují práva a povinnosti, za nichž
společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen
„Operátor“), se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00, IČ
649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787, poskytuje
tarifní zvýhodnění NEJ Nonstop (dále jen "Podmínky").

2.7. Zvýhodnění nelze využít v roamingu.

1.2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách http://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.

2.8. Zvýhodnění není určeno pro volání na čísla GSM bran.
Skutečnost, že Uživatel využívá Zvýhodnění v pro volání do
GSM brány, se považuje za zneužití poskytovaných Služeb
ve smyslu ustanovení čl. 3.4. (iii) Všeobecných podmínek
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., v jehož důsledku je
TMCZ oprávněn omezit či přerušit poskytování Zvýhodnění.
2.9. V případě, že Uživatelem zvolené NEJ číslo bylo
přeneseno
k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací,
jsou od okamžiku jeho přenesení odchozí hovory a SMS
na toto číslo zpoplatňovány dle Ceníku služeb pro tarifní
program Uživatele. Skutečnost, že zvolené NEJ číslo bylo
přeneseno
k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací nebo
že zvolené NEJ číslo není aktivní, nemá vliv na povinnost
Uživatele platit měsíční paušální poplatek za Zvýhodnění až
do jeho deaktivace.

1.3. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně
užijí ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
a platného právního řádu České republiky.
2.

Tarifní zvýhodnění NEJ Nonstop
2.1. Tarifní zvýhodnění NEJ Nonstop (dále jen „Zvýhodnění“) je
služba, která umožňuje Účastníkovi z jeho SIM karty (dále jen
„Uživatel“) uskutečňovat za měsíční paušální poplatek
neomezené odchozí hovory na jedno jím zvolené účastnické
telefonní číslo v síti T-Mobile (dále jen „NEJ číslo“) se
zvýhodněnou sazbou a odesílat SMS na vybrané NEJ číslo
se zvýhodněnou sazbou (dále jen „Zvýhodnění“). Výše
zvýhodněné sazby pro Zvýhodnění je uvedena v Ceníku
služeb.
2.2. Volání a posílání SMS na telefonní čísla virtuálních
operátorů, která jsou provozována v síti T-Mobile, a na
telefonní čísla provozovaná v síti T-Mobile pod jinou
obchodní značkou než značkou T-Mobile (např.
MOBIL.CZ), se nepovažuje za provoz do sítě T-Mobile a je
účtován jako hovory a SMS mimo síť T-Mobile.
2.3. Zvolené NEJ číslo si může zákazník změnit prostřednictvím
Můj T-Mobile, SMS či Zákaznického centra. Změna NEJ čísla
je zpoplatněna dle Ceníku služeb.
2.4. Zvýhodnění nelze po 9.9. 2009 nově aktivovat, nadále jej
mohou využívat pouze Uživatelé, kteří si jej aktivovali před
tímto datem a takto aktivované zvýhodnění dosud nebylo
deaktivováno.
2.5. Maximální délka hovoru je 65 min.
2.6. Při odchozím hovoru na NEJ číslo nejsou konzumovány volné
jednotky nebo tarifní či bonusový kredit. Při současném
využití Zvýhodnění spolu se službou Privátní sít a Privátní

3.

Deaktivace Zvýhodnění
3.1. Zvýhodnění je možno deaktivovat odesláním SMS ve
stanoveném tvaru na číslo 4603, na
Můj T-Mobile (při internetovém i WAP přístupu) nebo
prostřednictvím Zákaznického centra T-Mobile 4603.
3.2. Deaktivací Zvýhodnění se rozumí ukončení poskytování
Zvýhodnění. Zvýhodnění je deaktivováno bez zbytečného
odkladu po provedení úkonu dle bodu 3.1.

4.

Cena Zvýhodnění
4.1. Využívání Zvýhodnění je zpoplatněno měsíčním paušálním
poplatkem.
4.2. Výše paušálního poplatku se řídí platným Ceníkem služeb
Operátora.
4.3. Účtovaná částka za Zvýhodnění se zobrazuje standardně na
Vyúčtování služeb. Využívání Zvýhodnění, tj. volání se
zvýhodněnou sazbou na NEJ číslo, je při jednotlivých
odchozích hovorech v Podrobném výpisu hovorů zahrnuto
v položce za příslušný odchozí hovor. Paušální poplatek za
využívání Zvýhodnění je účtován vždy v plné výši bez ohledu
na to, kolik dní v daném zúčtovacím období Uživatel
Zvýhodnění využíval.

4.4. Paušální poplatek se započítává do Minimálního měsíčního
plnění. Využití Zvýhodnění může mít vliv na dosažení zvolené
úrovně Minimálního měsíčního plnění.
5.

Závěrečná ustanovení
5.1. Sítí T-Mobile se rozumí sít elektronických komunikací
provozovaná společností T-Mobile Czech Republic a.s.
5.2. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit
tyto Podmínky v celém rozsahu. Takové změny budou
Účastníkovi oznámeny zákonem stanoveným způsobem.
Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 26.1.2014.

