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Návod: Převod čísla od zaměstnavatele
na RČ a jméno zaměstnance
 Převod je určen POUZE zaměstnancům pro převedení svého čísla a čísel rodinných příslušníků.
 Převodem se rozumí založení smlouvy mezi zaměstnancem a společností T‑Mobile CZ; smlouvu zakládá zaměstnanec se svým RČ a zároveň 

osoba starší 18 let.
 KONTAKTNÍ ÚDAJE = ÚDAJE ZAMĚSTNANCE

POSTUP

1.  Přihlaste se na www.t‑mobile. cz/benefit a vyberte volbu „Převod čísla od zaměstnavatele na své RČ“.
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2. Zadejte své číslo a heslo pro T ‑Mobile Benefit.

3.  Zadejte rodné číslo zaměstnance, na kterého se čísla budou převádět. RČ zadávejte bez lomítka. V případě špatně zadaného RČ nebude 
možné převod uskutečnit a žádost bude třeba opakovat.

4.  Pokud jste již stávajícím zákazníkem T ‑Mobile CZ, budete vyzváni k zadání hesla pro komunikaci. V případě, že si heslo nepamatujete, 
přihlaste se jednorázově pomocí SMS nebo jména a hesla na Můj T ‑Mobile. V záložce Smlouva naleznete podtéma SIM karta, kde následně 
najdete heslo pro komunikaci.
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5.  Vyplňte telefonní čísla, která si přejete převést od svého zaměstnavatele na své rodné číslo a jméno.

Převedena mohou být jen čísla k převodu určená, tzn. potvrzená vaším zaměstnavatelem.

6. K zadaným telefonním číslům vyberte tarif a fakturační skupinu (tzn. údaje pro vyúčtování služeb).

Stávající zákazníci, tzn. zákazníci, kteří na své RČ už u T ‑Mobilu nějakou službu mají, si budou moci vybrat v rámci jedné žádosti o převod 
z existujících fakturačních skupin a zároveň vytvořit jednu novou fakturační skupinu.

Pro vytvoření více nových fakturačních skupin je třeba vytvořit vždy novou žádost, tzn. znovu se přihlásit a zadat novou žádost o převod. Telefonní 
čísla pod totožnou fakturační skupinou mají jedno společné vyúčtování služeb.

Zaměstnanci, kteří na své RČ u T ‑Mobilu žádnou službu nemají, se stanou novými zákazníky. V kroku dokončení objednávky prosím zadávejte 
kontaktní údaje zaměstnance, na jehož RČ se služby zakládají. Údaje pro novou fakturační adresu zadejte do části „Fakturační adresa je odlišná 
od adresy trvalého bydliště“.
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Tarif si sestavte z datové části (níže označeno jako data) a hlasové části (minuty a esemesky). V pravé části vidíte cenu tarifu po slevě 
z T ‑Mobile Benefit.

7.  V části Kontaktní údaje VŽDY zadávejte jméno, telefon a adresu zaměstnance, na jehož RČ se čísla převádí. Uvádějte kontaktní údaje 
zaměstnance, který s T ‑Mobile CZ zakládá smlouvu.

Pokud v objednávce vytváříte i fakturační adresu pro rodinné příslušníky, uveďte fakturační údaje včetně jména a příjmení do části „Fakturační 
adresa je odlišná od adresy trvalého bydliště“.
       

8.  Po odeslání žádosti o převod bude váš požadavek nejpozději do 3 dní zpracován. Během této doby prosím další žádost nevytvářejte ani si 
nevytvářejte rezervaci pro telefonický převod.

9.  Pokud převod nebude možné zpracovat (např. chybně zadané RČ, insolvence, dluh), budete o této skutečnosti informováni 
prostřednictvím SMS.
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Příklad 1:
Chci převést čtyři čísla. Číslo 1 je syn, kterého chci přidat ke své současné faktuře. Číslo 2 a 3 jsou čísla mých rodičů, kteří chtějí společnou 
fakturu na obě čísla hradit sami. Číslo 4 je sestra, která chce svou samostatnou fakturu.

Postup:
a.  Přihlašuji se na www.t ‑mobile.cz/benefit a vytvářím první žádost o převod na čísla 1, 2 a 3.
b.  U čísla 1 vybírám z existujících fakturačních skupin.
c.  U čísel 2 a 3 zadávám „nová“ a při dokončování převodu nejprve vyplňuji své kontaktní údaje včetně jména, tel. čísla a adresy. Pro novou 

fakturační skupinu zaškrtávám „Fakturační adresa je odlišná od adresy trvalého bydliště“, vyplňuji adresu a objednávku dokončuji.
d.  Pro číslo 4 je třeba celý postup zopakovat, protože se jedná o druhou novou fakturační skupinu – tzn. přihlašuji se opět do webového 

formuláře a zadávám u sestřina čísla v kolonce Fakturační skupina „nová“. Při dokončování převodu zadávám své kontaktní údaje, sestřiny 
fakturační údaje zadávám do části „Fakturační adresa je odlišná od adresy trvalého bydliště“.

Příklad 2:
Chci převést dvě čísla rodinných příslušníků. Mé číslo zůstává pod rámcovou smlouvou mého zaměstnavatele, zatím u T ‑Mobilu nemám 
žádnou službu na své RČ. Číslo 1 je bratr, číslo 2 otec. Oba chtějí vlastní fakturační skupinu.

Postup:
a.  Přihlašuji se na www.t ‑mobile.cz/benefit a vytvářím první žádost o převod čísla 1.
b.  Vybírám „nová fakturační skupina“, dále vybírám tarif.
c.  Při dokončování převodu nejprve vyplňuji své kontaktní údaje, tedy údaje zaměstnance, včetně jména, tel. čísla a adresy. Pro novou 

fakturační skupinu zaškrtávám „Fakturační adresa je odlišná od adresy trvalého bydliště“, vyplňuji bratrovy kontaktní údaje a objednávku 
dokončuji.

d.  Pro číslo 2 je třeba vytvořit novou žádost o převod, celý postup tedy opakuji po třech dnech, protože se jedná o druhou novou fakturační 
skupinu. Tzn. přihlašuji se opět na www.t ‑mobile.cz/benefit a postupuji stejně jako u čísla 1. Při dokončování převodu opět nejprve vyplňuji 
své kontaktní údaje, pro druhou novou fakturační skupinu zaškrtávám „Fakturační adresa je odlišná od adresy trvalého bydliště“, vyplňuji 
otcovy kontaktní údaje a objednávku dokončuji.


