Obchodní podmínky pro Data svět 5 GB a
Data svět 10 GB

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, zapsána do
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
(dále jen „Podmínky“)

1. Tyto podmínky závazně upravují pravidla, za nichž
společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“)
nabízí svým níže specifikovaným zákazníkům (dále jen
„Účastníkům“) získání zvýhodnění Data svět 5 GB a Data
svět 10 GB (dále jen „Balíček“).

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách

10. Základní cena Balíčku včetně počtu volných datových

jednotek, které Balíček obsahuje, je uvedena v platném
Ceníku služeb. Cena může být pro konkrétního Účastníka
upravena za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě.

11. Případnou změnu velikosti Balíčku nebo zrušení Balíčku
lze provést pouze ke konci daného zúčtovacího období.
Účastník může mít na své Rámcové smlouvě nastavenu
pouze jednu velikost Balíčku.

TMCZ na adrese www.t-mobile.cz. Podmínky či jejich část
mohou být dále komunikovány dalšími prostředky,
např. tiskovou inzercí, plakáty, atd. V případě rozporu mezi
zněním Podmínek uveřejněném na internetu a zněním
Podmínek uveřejněném jiným způsobem je vždy rozhodující
znění uveřejněné na shora uvedených internetových
stránkách.

12. Po vyčerpání volných jednotek v Balíčku hradí Účastník
cenu dle Ceníku služeb podle skutečného počtu využitých
datových jednotek nad rámec Balíčku, a to dle jeho
aktuálního roamingového nastavení.

3. Nabídka je určena pro všechny Účastnické smlouvy

13. Nevyužité volné jednotky v Balíčku nelze převést

uzavřené pod Rámcovou smlouvou s výjimkou tzv. Lesany.
Možnost získání tohoto Balíčku a stanovení podmínek musí
být sjednána v každé konkrétní Rámcové smlouvě. Smluvní
partner TMCZ z Rámcové smlouvy prostřednictvím
zodpovědných osob určí, které konkrétní Účastnické smlouvy
pod Rámcovou smlouvou budou využívat Balíček.

4. Balíček Svět nelze hradit či čerpat jen zčásti (pokud není
užíván po celé zúčtovací období), měsíční paušál je vždy
účtován v plné výši. Balíček platí pouze po dobu zúčtovacího
období/zbytek doby zúčtovacího období, ve kterém
je aktivován.
5. Balíček v sobě obsahuje volné jednotky použitelné

na přenos dat v roamingu přes technologie GPRS/EDGE/3G.
Balíček nelze využít prostřednictvím 4G technologie a nelze
ho využít pro vytáčené připojení hovoru přes internet.

6. Balíček je možné využít téměř po celém světě v sítích

roamingových partnerů T-Mobile, kteří podporují výše
specifikované technologie. Seznam roamingových partnerů
je uveden na www.t-mobile.cz.

7. Balíček a volné jednotky z něj nelze uplatnit v těchto

zemích: Angola, Belize, Etiopie, Kamerun, Libanon, Libye,
Madagaskar, Maledivy, Mosambik, Pobřeží slonoviny,
Seychely, Venezuela, lodě a letadla.

8. Balíček nelze kombinovat s jiným datovým roamingovým
zvýhodněním využívaných Účastníkem na Účastnické
smlouvě.
9. Balíček lze aktivovat ke všem paušálním tarifním
programům nabízeným TMCZ.

do dalšího zúčtovacího období.

14. Po dobu přerušení poskytování služeb v době celého
zúčtovacího období Účastník za Balíček neplatí.
V zúčtovacím období, kdy k přerušení poskytování služeb
došlo, zaplatí Účastník plnou cenu Balíčku.
15. Při převodu Účastnické smlouvy na jiného Účastníka
Balíček automaticky zaniká.

16. TMCZ si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu doby,

kdy bude Balíček Účastníkem využíván, aktualizovat a měnit
tyto podmínky a jejich rozsah či nabízení Balíčku zrušit.
Případné změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění
na internetových stránkách TMCZ, nebude-li stanoven termín
pozdější, s čímž Účastník bez výhrad souhlasí.

17. Na využití Balíčku se vedle těchto podmínek vztahují
Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic
a.s., aktuální Ceník služeb a příslušné právní předpisy.
18. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne
1. 7. 2018.

