Obchodní podmínky služby Apple Watch
Connection
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“)
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2.
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Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) balíček Apple Watch
Connection, pomocí kterého mohou využívat aktivované
služby vybraného tarifu (viz odst. 4 těchto podmínek) jak na
Apple Watch Cellular LTE, tak na svém iPhonu, a to pod
jedním telefonním číslem (dále též jako „Balíček“). Cena
tohoto Balíčku je uvedena v platném Ceníku služeb.

definovaných podmínkami Magenty 1 Bussines) a započítává se do
minimálního měsíčního plnění.
7.

Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Operátora na
adrese t-mobile.cz. Takto uveřejněné Podmínky nejsou bez splnění
dalších podmínek návrhem na uzavření smlouvy. 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 webových stránkách.
V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně užijí
ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek T-Mobile Czech
Republic a.s. Podmínek zpracování osobních, identifikačních,
provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále jen „VPST“), dále
aktuální Ceník služeb a ustanovení platného právního řádu České
republiky.
Pro využití Balíčku je nutné zakoupit zařízení Apple Watch Cellular
(z oficiální české distribuce) s integrovanou e-SIM (dále jako „AW“)
a mít aktivován jeden z tarifů Můj Tarif nebo novější pro Účastníky
v postavení spotřebitele nebo jeden z mobilních hlasových tarifů
s datovou službou pro Účastníky v postavení FO podnikající nebo
právnické osoby (dále jako „Tarif“). Seznam kompatibilních Tarifů je
uveden
na
webových
stránkách
Operátora
www.tmobile.cz/applewatch. K aktivaci Balíčku dochází prostřednictvím
aplikace Watch v iPhonu. Balíček si účastník může aktivovat ode
dne 14.6.2021. Chytré hodinky AW spolu s aktivovaným
Balíčkem umožňují využívat veškerých mobilních funkcí telefonu i
bez Vašeho iPhonu (vyjma omezení uvedených v odstavci 7). Díky
tomuto může Účastník využívat jedno telefonní číslo pro AW i pro
iPhone, uskutečňovat paralelní volání, odesílání textových zpráv či
využívat datových služeb. Účastníkovi jsou tyto služby následně
vyúčtovány v rámci jedné faktury za obě zařízení.

5.

Pro aktivování mobilních funkcí na hodinkách AW musí Účastník
pomocí aplikace Watch v iPhonu spárovat AW s iPhonem.
Účastník má jedno telefonní číslo pro telefon, ve kterém má
SIM/eSIMs vybraným tarifem (tzv. Master SIM) a stejné pro AW
s integrovanou eSIM (tzv. slave SIM). Apple Watch přebírají
specifikace Tarifu Master SIM, ke kterému jsou vázány. Tarif je
tedy na obou zařízeních stejný. Účastník je povinen neumožnit
užívání mobilních funkcí AW třetím osobám a užívat tak Balíček
pouze pro svou osobní potřebu.

6.

Balíček se nezapočítává do Magenty 1, ale lze užívat jejích výhod.
Pokud Balíček využívá FO podnikající nebo právnická osoba, lze
jej zařadit do Magenty 1 Business (po splnění dalších povinností

Prostřednictvím AW lze využít pouze omezené množství služeb
(volání, iMessage, chat, gps ……). Funkcionalita Baličku na AW je
omezena technickými možnostmi AW danými dodavatelem:
•

Mobilní funkce AW lze využít pouze v síti LTE

•

AW nepodporují funkci odesílání klasických SMS a MMS
(lze využít iMeesage). V případě, že je iPhone vypnutý
nelze odesílat ani přijímat na AW iMessage (pokud
nejsou připojeny k internetu).

•

AW nepodporují využití roamingových služeb a nelze tak
využít mobilních služeb na AW v zahraničí.

•

Pro využití Balíčku je nutné používat iPhone 6s nebo
novější a verzi iOS 14 a vyšší.

V případě, že si nebudete některou funkcionalitou jistí, obraťte se
prosím na infolinku T-Mobile na čísle 800 73 73 73.
8.

K deaktivaci Balíčku ze strany Operátora může dojít z důvodů
vymezených ve VPST. Dále dojde k automatické deaktivaci Balíčku
zejména v případě, že Účastník přejde na nekompatibilní tarif nebo
na Twist, postoupí nebo ukončí Účastnickou smlouvu, přenese tel.
číslo nebo bude v prodlení s úhradou vyúčtování služeb, v rámci
něhož byl Balíček vyúčtován. Účastník je oprávněn Balíček
kdykoliv deaktivovat a to prostřednictvím aplikace Watch v iPhone,
aplikace Můj T-Mobile nebo na webu Můj T-Mobile/Moje firma

9.

Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud dojde
k deaktivaci Balíčku, je Balíček okamžitě zrušen a Účastník je
povinen zaplatit za daný měsíc, ve kterém došlo k deaktivaci, plnou
cenu měsíčního paušálu.

10. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud není
administrátorem (např. u Rámcové smlouvy, Účastnické smlouvy),
není standardně oprávněn manipulovat s nastavením SIM karty.
Takové oprávnění má administrátor dané smlouvy, který může
povolit aktivaci Balíčku a ten má taktéž i oprávnění kdykoliv
zablokovat přístup k datové službě obecně i jen konkrétně k
Balíčku. V okamžiku, kdy je Balíček administrátorem blokován,
není možné Balíček objednat. Pokud dojde k blokování Balíčku v
okamžiku, kdy je Balíček aktivní, nemá blokování vliv na dočerpání
Balíčku pro právě probíhající měsíční období; po uplynutí tohoto
období již nedojde k obnově Balíčku a není umožněna jeho další
aktivace. Pokud však administrátor zablokuje přístup k datovým
službám obecně a Účastník má Balíček aktivní, není možné ani
dočerpání Balíčku pro probíhající měsíční období. V takovém
případě nemá Účastník nárok na vrácení poměrné částky za
nevyužití Balíčku po celé měsíční období.
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11. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání Nabídky, ale
i v průběhu doby, kdy bude Nabídka Účastníkem využívána,
aktualizovat a měnit Podmínky v celém rozsahu. Takové změny
budou Účastníkovi sděleny zákonem stanoveným způsobem.
12. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 14.6.2021.

