Seznam a popis výhod

Magenta 1– Seznam a popis výhod
Níže je popis jednotlivých výhod nabízených Operátorem v rámci
Magenty 1. Ve věcech zde neupravených se použijí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek Magenty 1, které jsou k dispozici na www.t-mobile.cz/magenta. Výrazy uvedené zde mají stejný význam jako v uvedených Obchodních podmínkách. Seznam konkrétních služeb Operátora,
ke kterým lze jednotlivé výhody čerpat (dále jen „Kompatibilní služby“),
je uveden na www.t-mobile.cz/magenta. Dotčené Kompatibilní služby,
u nichž jsou čerpány jednotlivé výhody z Magenty 1, se nadále řídí zejména příslušnými Obchodními podmínkami a dalšími podmínkami,
za kterých jsou tyto Kompatibilní služby Operátorem poskytovány.
1.

Správce Magenty čerpající tuto výhodu má v samoobsluze Můj T-Mobile přehled o MSISDN
a k nim náležejícím službám, kterým je v Magentě přidělen datový limit v rámci této výhody.
Členové Magenty čerpající tuto výhodu mají v samoobsluze Můj T- Mobile přehled
o MSISDN ostatních Členů Magenty čerpajících tuto výhodu.
4.

V rámci této výhody získává každý Člen Magenty, jehož Kompatibilní služba byla sloučena
do Magenty, možnost využít jednu licenci na Prémiový antivirus Kaspersky Internet Security zdarma po dobu 12 měsíců od jeho aktivace. Tuto výhodu lze využívat pouze u Kompatibilních služeb sloučených do Magenty v období od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018. Aktivační
kód k licenci obdrží dotčený Člen Magenty na svou e-mailovou adresu, kterou Operátorovi
zadal, obvykle do 1 týdne od sloučení Kompatibilní služby do Magenty.

Volání a SMS v Magentě zdarma

Licenci může dotčený Člen Magenty využít na jím vybraném zařízení. Jedna licence lze využít pouze na jedno zařízení.

V rámci této výhody si Členové Magenty, jejichž Kompatibilní služba byla sloučena
do Magenty, volají a píší SMS zprávy za 0 Kč. Pro volání a posílání SMS zpráv mimo
Magentu se uplatní ceny daných Kompatibilních služeb a daných tarifů a platného Ceníku
služeb Operátora.

Bližší informace k této výhodě, licenční podmínky držitele licence a způsob aktivace licence jsou k dispozici na https://tmo.cz/kaspersky.

Tuto výhodu lze využít pouze pro volání a posílání SMS zpráv na čísla značky T-Mobile
a nelze ji uplatnit v roamingu (není tedy kompatibilní s EU roamingem). Výhoda je aktivována automaticky okamžikem dosažení některé z úrovní Magenty 1.

5.

V případě zániku Magenty 1 a/nebo vyřazení Kompatibilní služby z Magenty dojde k ukončení poskytování této výhody a tato aplikace je poté dotčenému Členovi Magenty účtována
za cenu uvedenou v platném Ceníku služeb.

Výhodnější měsíční paušál na tarif

Člen Magenty čerpající tuto výhodu bere na vědomí, že se aplikace Surfie řídí Zásadami
ochrany osobních údajů společnosti PureSight Technologies Ltd. a Licenční smlouvou
společnosti PureSight Technologies Ltd. s koncovým uživatelem, které jsou dostupné
přímo v aplikaci Surfie a které musí Člen Magenty akceptovat při prvním stažení této aplikace. Česká verze těchto podmínek má pouze informativní charakter, právně závazné je výhradně originální znění podmínek v anglickém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi
originálním zněním podmínek v anglickém jazyce a jeho českým překladem má originální
anglické znění přednost. Způsob aktivace služby Surfie je uveden na www.t-mobile.cz. Pro
využívání aplikace Surfie je nutný přístup k internetu, který není součástí služby.

V rámci této výhody získávají Členové Magenty, jejichž Kompatibilní služba byla sloučena
do Magenty a jejíž měsíční paušál je minimálně 399 Kč vč. DPH, slevu na měsíční paušál,
jejíž výše je závislá na dosažené úrovni Magenty 1.
Sleva se uplatní od okamžiku sloučení Kompatibilní služby do Magenty a je aplikována
na celé zúčtovací období, ve kterém ke sloučení došlo (tzn., že případné původní slevy,
o které Člen Magenty v důsledku sloučení Kompatibilní služby do Magenty přišel, již nebudou v daném zúčtovacím období aplikovány, a to ani v poměrné části). V případě zániku
Magenty 1 a/nebo vyřazení Kompatibilní služby z Magenty dojde k ukončení poskytování
slevy, a to ke konci zúčtovacího období, ve kterém k vyřazení došlo.

6.

Pokud v rámci zúčtovacího období dojde ke změně úrovně Magenty 1, uplatní se na celé
zúčtovací období Kompatibilní služby taková výše slevy, která odpovídá nové (změněné)
úrovni Magenty 1 (tj. původní a nová sleva se nesčítají).

Magentová péče

V rámci této výhody získávají Členové Magenty, jejichž Kompatibilní služba byla sloučena
do Magenty, možnost přednostního přímého spojení s operátorem Zákaznického centra
Operátora a přednostní odbavení jeho požadavků (tj. dotazů na služby, technické problémy,
poruchy apod.).

Kompatibilní služba může mít aktivní vždy jen jednu slevu na měsíční paušál.
3.

Aplikace Surfie zdarma

V rámci této výhody získává jeden Člen Magenty, jehož Kompatibilní služba byla sloučena
do Magenty, možnost využít aplikaci Surfie poskytovanou společností PureSight Technologies Ltd. zdarma. Tuto výhodu, resp. aplikaci Surfie si musí dotčený Člen Magenty aktivovat v samoobsluze Můj T-Mobile.

Správce Magenty i všichni její Členové čerpající tuto výhodu mají v samoobsluze Můj
T-Mobile přehled o MSISDN, se kterými vzájemně čerpají tuto výhodu. Nárok na čerpání
této výhody zaniká zánikem Magenty 1 a/nebo vyřazením příslušné Kompatibilní služby
z Magenty.
2.

Prémiový antivirus Kaspersky Internet Security

Společná data

V případě zániku Magenty 1 a/nebo vyřazení Kompatibilní služby z Magenty dojde k ukončení poskytování této výhody.

V rámci této výhody získávají Členové Magenty, jejichž Kompatibilní služba byla sloučena
do Magenty, datový limit, jehož výše je závislá na dosažené úrovni Magenty 1. Datový limit
je rozdělen poměrně rovným dílem mezi všechny Členy Magenty, jejichž Kompatibilní služba byla sloučena do Magenty a jimž vznikl nárok na čerpání této výhody.
Ke změně datového limitu v rámci této výhody dochází v případě změny počtu Kompatibilních služeb sloučených do Magenty nebo v případě změny úrovně Magenty 1. Datový limit
získaný v rámci této výhody je aplikován v plné výši po celé zúčtovací období bez ohledu
na skutečnost, kdy vznikl na tuto výhodu nárok (tj. jestli na počátku nebo až v průběhu
zúčtovacího období).
Nárok na čerpání této výhody zaniká zánikem Magenty 1, změnou na úroveň Magenty 1
bez této výhody a/nebo vyřazením Kompatibilní služby z Magenty, přičemž doposud nevyčerpaný datový limit bez náhrady propadá.
Tato výhoda se obnovuje každý měsíc. Nevyčerpaný datový limit nelze převádět do dalšího
zúčtovacího období a bez náhrady propadá.
Přidělený datový limit je kompatibilní s EU roamingem. Data z datového limitu získaného
v rámci této výhody se čerpají před individuálním datovým limitem, který je obsažen v rámci
Kompatibilní služby.
Má-li Člen Magenty datový limit z Kompatibilní služby nebo jednorázového dokupu dat
nebo je v rámci Kompatibilní služby účtován za každou spotřebovanou jednotku dat, přechází po vyčerpání přiděleného datového limitu plynoucího z této výhody automaticky
na způsob účtování dat dle své Kompatibilní služby.
Pokud Člen Magenty datový limit z Kompatibilní služby nebo jednorázového dokupu dat
nemá, ani není ve své Kompatibilní službě účtován za každou spotřebovanou jednotku dat,
nelze po vyčerpání přiděleného datového limitu plynoucího z této výhody datové služby využívat. Pro další využívání datových služeb si Člen Magenty může zakoupit datový balíček.
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