Obchodní podmínky proma Sdílený mobilní
internet 10 GB navíc
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681,
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
(dále jen „Podmínky“)

1. Tyto obchodní podmínky balíčku Sdílený mobilní internet 10 GB navíc (dále jen
„Podmínky“) stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic
a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“)
datový balíček Sdílený mobilní internet 10 GB navíc (dále jen „Balíček“).
2. Podmínky jsou uveřejněny na webových 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 přiměřeně užijí
ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s., Podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních
a lokalizačních údajů účastníků (dále jen „VPST“), Obchodní podmínky EU
roamingu, které jsou všechny zveřejněny na stránce www.t-mobile.cz, dále
platný Ceník služeb a ustanovení platného právního řádu České republiky.
4. Balíček není určen pro Účastníky uzavírající Účastnickou smlouvu na své
RČ a pro Účastníky, kteří využívají služeb v režimu Rámcové smlouvy či
mají uzavřenou Smlouvu významného zákazníka.
5. Balíček je výhradně určený na datový provoz. Umožňuje sdílet datový limit
jednotlivým Účastnickým smlouvám v rámci daného Účastníka. Balíček lze
získat pouze po dobu platnosti akce od 10. 6. 2019 do 31. 7. 2019. Balíček
získá Účastník automaticky maximálně do 5 pracovních dní následujících
po splnění následujících podmínek:
•

Účastník
	
má již aktivní smlouvu Extra pro podnikatele (nebo Program
podnikatele) a aktivuje si nově tarif Pevného internetu (xDSL, Pevný
Internet vzduchem, Pevný Internet do zásuvky nebo Optický Internet)
nebo některý z tarifů T-Mobile TV nebo T-Mobile Optic TV se závazkem
doby určité Účastnické smlouvy na 24 měsíců.

6. Účastník si může zvolit, která Účastnická smlouva může datový limit využívat.
Povolení čerpání datového limitu Balíčku pro jednotlivé Účastnické smlouvy
je potřeba nastavit v aplikaci Můj T-Mobile nebo přes jakýkoli prodejní kanál.

8. V rámci Balíčku získává Účastník datový limit 10 GB zdarma. Účtovací
období pro datový limit se řídí účtovacím obdobím Účastníka. Po vyčerpání
stanovaného datového limitu z Balíčku, který se čerpá přednostně, může
Účastník využívat datové služby ze svého tarifu, příp. dalšího balíčku dat na
Účastnické smlouvě, pokud má Účastník tato data k dispozici. Dodatečný
datový limit pro Balíček není možné dokoupit.
9. Balíček se automaticky obnoví na začátku každého účtovacího období
zákazníka, pokud Účastník bude plnit podmínku mít aktivní smlouvu Extra
pro podnikatele a zároveň alespoň jeden z tarifů Pevného Internetu (xDSL,
Pevný Internet vzduchem, Pevný Internet do zásuvky nebo Optický Internet)
nebo alespoň jeden z tarifů T-Mobile TV nebo T-Mobile Optic TV. V opačném
případě, při nesplnění uvedené podmínky, bude Účastníkovi maximálně do
5 pracovních dní od nesplnění podmínky Balíček deaktivován.
10. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k přerušení či omezení poskytovaných
služeb na Účastnické smlouvě, která má povolené čerpání datového limitu
z Balíčku, bude toto čerpání datových služeb přerušeno.
11. V případě převodu Účastnické smlouvy, která má povolené čerpání
datového limitu z Balíčku, dojde automaticky ke dni převodu ke zrušení
povolení k čerpání datového limitu Balíčku.
12. Účastník má možnost kontrolovat objem přenesených dat v sekci Můj
T-Mobile na www.t-mobile.cz. Nevyčerpaný objem dat se do dalšího
účtovacího období Účastníka nepřevádí.
13. Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyšší možné
kvalitě. Bližší informace o kvalitě poskytovaných služeb jsou uvedeny
v platném Ceníku služeb, stejně jako minimální nabízená a zaručená úroveň
kvality služby, odhadovaná maximální rychlost, inzerovaná rychlost a lhůta
pro zahájení poskytování služby.
14. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto Podmínky
v celém rozsahu či Balíček bez náhrady zrušit. Takové změny budou
Účastníkovi oznámeny zákonem stanoveným způsobem.
15. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 6. 2019.

7. Každý Účastník může získat maximálně jeden Balíček, a to při prvním
splnění podmínek uvedených v článku 5. Při opětovném splnění podmínek
již Účastník nemá nárok na aktivaci dalšího Balíčku.
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