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1. Operátor umožňuje Účastníkům, kteří s  ním mají uzavřenu 
Účastnickou smlouvou na některý z  tarifů, jejichž aktuální 
seznam je uveden na webových stránkách Operátora www.t-
-mobile.cz/applewatch (dále jako „Tarif“) a  využívají jeho 
služby prostřednictvím mobilního telefonu značky Apple ze 
série a s verzí operačního systému iOS, jak je uvedeno rovněž 
na daných webových stránkách (dále jako „iPhone“), aby si 
po zakoupení hodinek značky Apple Watch série Cellular LTE 
(z oficiální české distribuce) s  integrovanou e-SIM (dále jako 
„AW“) aktivovali Balíček, jehož prostřednictvím budou moci 
využívat své telefonní číslo současně jak v iPhone, tak i v AW, 
tedy uskutečňovat paralelně volání či odesílání textových 
zpráv či využívat datových služeb (dále společně také jako 
„mobilní funkce“) z obou těchto zařízení, přičemž takto čerpa-
né služby budou následně vyúčtovány v rámci jedné faktury za 
dané telefonní číslo.

2. Cena Balíčku je uvedena v platném Ceníku služeb.

3. Pro aktivování mobilních funkcí na AW musí Účastník pomocí 
příslušné aplikace ve svém iPhonu spárovat AW s tímto iPho-
nem. Tímto spárováním dojde ke spárování telefonního čísla 
SIM karty s vybraným Tarifem v příslušném iPhone (tzv. Mas-
ter SIM) a eSIM integrované v AW (tzv. Slave SIM), na základě 
čehož Slave SIM v AW převezme specifikace Master SIM a k ní 
provázaného Tarifu, který tak bude na obou zařízeních stejný.

4. Účastník je povinen užívat Balíček, tj. mobilní služby na AW, 

pouze pro svou osobní potřebu, a  zabránit tomu, aby nedo-
cházelo k užívání mobilních funkcí na AW třetími osobami.

5. Cena Balíčku se nezapočítává do Magenty 1, ale lze na daném 
telefonním čísle užívat jejích výhod. Pokud však Balíček vyu-
žívá fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, lze jeho 
cenu zařadit do Magenty 1 Business (po splnění dalších povin-
ností definovaných podmínkami Magenty 1 Bussines) a zapo-
číst ji tak i do minimálního měsíčního plnění.

6. Prostřednictvím AW lze využít pouze omezený rozsah mobil-
ních funkcí (volání, iMessage, chat, GPS aj.) dle technických 
možností AW daných výrobcem (Apple). AW kupříkladu nepod-
porují funkci odesílání běžných SMS a MMS, jen tzv. iMessage 
podporovaných mezi zařízeními Apple prostřednictvím tzv. 
Apple  ID. V  případě, že bude iPhone vypnutý, nebude možné 
tyto iMessage odesílat ani přijímat z/na AW, pokud samy nebu-
dou připojeny k síti Internet.

7. Mobilní funkce AW lze využít pouze v síti LTE.

8. AW nepodporují využití roamingových služeb a nelze tak vyu-
žít mobilních služeb na AW v zahraničí.

9. V  případě, kdy Účastník přejde na nekompatibilní tarif nebo 
na předplacené služby, ukončí Účastnickou smlouvu nebo ji 
převede na jiného Účastníka nebo bude v prodlení s úhradou 
vyúčtování služeb, v  rámci něhož byl Balíček vyúčtován, je 

Obchodní podmínky balíčku Apple Watch Connection
společnosti T -Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, zapsané do obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

(dále jen „Podmínky“).

Tyto Podmínky upravují balíček Apple Watch Connection (dále jen „Balíček“), jehož prostřednictvím společnost T-Mobile Czech Republic 
a.s. (dále jen „Operátor“) umožňuje svým zákazníkům (dále jen „Účastník“) využívat datové a hlasové služby elektronických komunikací 
k některému z uvedených tarifů sjednanému v Účastnické smlouvě (dále jen „hlavní služba“) na více zařízeních značky Apple současně 
pod jedním telefonním číslem.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí zejména ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti 
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek pro zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů Účast-
níka a dalších podmínek Účastníkem využívaných služeb a nabídek Operátora, zejména Předsmluvních informací k hlavní službě, uveřejně-
ných na webových stránkách Operátora na adrese www.t-mobile.cz/podminky-mobilni-sluzby, pro podnikatele na adrese www.t-mobile.
cz/podnikatele-firmy/podminky-mobilni-sluzby, dále platné Ceníky služeb (dále společně jako „Ceník služeb“) a ustanovení platného práv-
ního řádu České republiky.

Podmínky jsou uveřejněné na výše uvedených webových stránkách Operátora a nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek návrhem 
na uzavření smlouvy. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty atd. V přípa- 
dě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněným na internetu a zněním Podmínek uveřejněným jiným způsobem je vždy rozhodující znění 
uveřejněné na shora uvedených webových stránkách.
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Operátor oprávněn Balíček s okamžitou platností deaktivovat. 
Účastník je oprávněn Balíček deaktivovat kdykoli sám, a  to 
prostřednictvím příslušné aplikace ve svém iPhone, aplikace 
Můj T-Mobile nebo samoobsluhy Můj T-Mobile / Moje firma. 
V případě deaktivace Balíčku nemá Účastník nárok na vrácení 
poměrné částky za nevyužití Balíčku po celé měsíční období.

10. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud není ad-
ministrátorem příslušné Účastnické smlouvy, v  rámci které 
došlo k aktivaci Balíčku (např. u Rámcové smlouvy, Účastnic-
ké smlouvy), není oprávněn měnit nastavení příslušné Master 
SIM. Pouze administrátor Účastnické smlouvy může jak povolit 
aktivaci Balíčku, tak kdykoli zablokovat přístup k Balíčku, resp. 
k datové službě obecně. V případě, že je Balíček administrá-
torem blokován, nelze jej aktivovat. Pokud dojde k blokování 
aktivace Balíčku v okamžiku, kdy je již aktivní, nemá blokování 
vliv na dočerpání Balíčku pro právě probíhající měsíční obdo-
bí. Po jeho uplynutí však již nedojde k obnově Balíčku a není 
umožněna jeho další aktivace. Pokud administrátor zablokuje 
přístup k datovým službám obecně a Účastník má Balíček ak-
tivní, nebude možné ani dočerpání Balíčku pro probíhající mě-
síční období. Ani v takovém případě nemá Účastník nárok na 
vrácení poměrné částky za nevyužití Balíčku po celé měsíční 
období.

11. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli, i  v  průběhu doby, kdy 
bude Balíček Účastníkem využíván, aktualizovat a měnit Pod-
mínky v celém rozsahu. Takové změny budou Účastníkovi sdě-
leny zákonem stanoveným způsobem.

12. Tyto podmínky nabývají platnosti a  účinnosti dne 1.  1.  2022 
a pro Balíček aktivovaný před tímto datem od 1. 4. 2022.


