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ÚVODNÍ INFORMACE
Děkujeme vám za zakoupení T-Mobile Optic TV. Poskytne vám řadu atraktivních funkcí a změní váš dosavadní způsob sledování 
a používání televize.

Pokud budete potřebovat radu, technickou podporu nebo více informací, můžete využít naši bezplatnou zákaznickou podporu dostupnou 
nepřetržitě na telefonním čísle:

800 73 73 73 

Verze: říjen 2018 

OVLÁDÁNÍ 
T-Mobile Optic TV set-top box slouží k příjmu televizního vysílání v digitální kvalitě, zabezpečené vaším provozovatelem služby. Set-top 
box má za úkol zpracovat digitální obraz a zobrazit jej na vašem televizním přijímači.

Před prvním zapnutím set-top boxu si ověřte, zda je set-top box správně připojen k televiznímu přijímači a routeru a zda je zapojen do 
elektrické sítě. V případě potřeby si ověřte správnost zapojení set-top boxu podle návodu k instalaci.

Podrobný popis dálkového ovladače naleznete na str. 19. Při ovládání set-top boxu miřte ovladačem na set-top box, nikoli na televizor.

HLASITOST / ZTLUMIT

Hlasitost se ovládá pomocí tlačítek VOL +/–. K vypnutí zvuku a k jeho opětovnému zapnutí použijte tlačítko / MUTE. Dálkovým 
ovladačem k set-top boxu se ovládá úroveň zvuku v set-top boxu. K ovládání hlasitosti zvuku televizoru použijte dálkový ovladač 
k televizoru.

TELETEXT
Nabídku teletextu vyvoláte tlačítkem TXT na dálkovém ovladači. Dostupnost teletextu je vázána na poskytovatele TV signálu. Teletext 
můžete opustit tlačítkem TV / EXIT.

PŘEPÍNÁNÍ KANÁLŮ
Kanály se přepínají pomocí tlačítek CH +/–. Tlačítkem LAST vyvoláte seznam pěti posledních sledovaných kanálů, přičemž si šipkami </> 
můžete nastavit vybraný kanál a stisknutím tlačítka OK znovu spustit živé vysílání.

Chcete sledovat více televizních kanálů? 
Stačí si aktivovat vyšší tarif nebo doobjednat některý z našich televizních balíčků. Aktuální nabídku 
naleznete na www.t-mobile.cz/optika nebo v aktuálním Ceníku služeb.
Se změnou tarifu a doobjednáním televizních balíčků se můžete obrátit na Zákaznické centrum na čísle 
800 73 73 73 a na prodejny T-Mobile.
Televizní balíčky a přístup do Videotéky si můžete také doobjednat na Můj T-Mobile.
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INFORMACE O PROGRAMU
Chcete-li zjistit bližší informace o sledovaném programu, stiskněte tlačítko i (INFO). V informační obrazovce se pohybujete šipkami na 
dálkovém ovladači. Volbu potvrdíte tlačítkem OK. Opětovným stisknutím tlačítka i (INFO) informační obrazovku opustíte.

Stiskem tlačítek  můžete listovat aktuálně vysílanými pořady vaší kanálové nabídky. V dolní části obrazovky najdete stavový řádek, 
logo, název TV kanálu a název vysílaného TV pořadu s dalšími informacemi. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrdíte a přepnete tak na 
aktuální vysílání vybraného televizního pořadu.

Šipkami  můžete procházet již odvysílanými pořady a zobrazit i plánovaná vysílání. Svůj výběr potvrdíte stiskem tlačítka OK.
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POZASTAVENÍ SLEDOVANÉHO PROGRAMU
Set-top box umožňuje pozastavit daný program až na 90 minut a následně pokračovat v jeho sledování tam, kde byl pozastaven, aniž by 
vám z něj unikla byť jen jediná minuta. Stejně tak můžete pozastavit i film, který jste spustili z Videotéky, HBO videotéky nebo Půjčovny 
filmů. Sledování můžete pozastavit stiskem tlačítka  na dálkovém ovladači. Program, který právě sledujete, se pozastaví a zbylá část se 
začne ukládat do paměti set-top boxu. Po opětovném stisknutí tlačítka  budete moci pokračovat ve sledování programu tam, kde jste 
ho předtím pozastavili. Tlačítkem  přetočíte program až do bodu, kde je vysílán „živě“. Tlačítkem  přetočíte nahraný program zpět. 
O možnosti přetáčení programu vás informuje ukazatel časového průběhu. Stínovaný úsek na časovém průběhu určuje, jak velká část 
programu je v set-top boxu již uložena. Vícenásobným stisknutím tlačítek  nebo  spustíte zrychlené přetáčení. 

Funkce pozastavení sledovaného programu můžete využít pouze u set-top boxu vybaveného funkcí nahrávání (set-top box Premium). 

TV PROGRAM
TV Program vám umožní zobrazit přehled pořadů vašich televizních kanálů.

•  V MENU vyberte položku TV Program a stiskněte tlačítko OK nebo stiskněte přímo tlačítko EPG na dálkovém ovladači.

•  Chcete-li sledovat daný program, stiskněte tlačítko OK. K zobrazení bližších informací o programu stiskněte tlačítko i (INFO) (k návratu 
do seznamu programů stiskněte tlačítko BACK).

•   Chcete-li zobrazit program na určitý den, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte si konkrétní den, následně jej potvrďte tlačítkem OK.

•  V nabídce TV Programu se můžete pomocí tlačítek CH+ a CH– posouvat o celé zobrazené stránky.

OBRAZ V OBRAZU

Funkce permanentního PiP (Picture in Picture) vám umožní sledovat v druhém okně zmenšený náhled vysílání dalšího TV kanálu, a to bez 
zvukové stopy.

•  Stiskněte modré tlačítko dálkového ovladače (některé dálkové ovladače mají samostatné tlačítko PIP) a zobrazí se druhé okno 
s náhledem. Dalším stisknutím tlačítka se okno zvětší, třetí stisknutí funkci PiP deaktivuje.

•  Tlačítky  a  měníte pozici okna PiP.

•  Tlačítky  a  měníte TV kanál v okně PiP.

•  Tlačítky „CH+“ / „CH–“ přepnete sledovaný TV kanál o jeden nahoru nebo dolů.
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VÍTEJTE V MENU
Stiskněte tlačítko MENU a zobrazí se vám následující obrazovka.

TV Program Zobrazí časový harmonogram programů vašich televizních kanálů.

Podle data

Zobrazí vaše nahrané programy i naplánovaná nahrávání, 
nastavíte si nahrávání nového programu nebo seriálů.

Podle názvu

Nahrávky Přidat nahrávku

Naplánované

Sériové nahrávky

Videotéka

Půjčovna filmů

Zobrazí přehled obsahové nabídky VIDEOSTORE.

Videotéka

HBO

Moje zápůjčky

Hledat

Styl zobrazení

Všechny kanály Zobrazí všechny, nebo jen vaše oblíbené TV kanály. 
Slouží k úpravě seznamu oblíbených TV kanálů.Oblíbené kanály Oblíbené kanály

Nastavení oblíbených kanálů

Televize Nastavení zobrazování kanálů a zobrazování televize

Zvuk Nastavení zvuku a jazykových stop

Nastavení Rodičovská kontrola Nastavení blokování programů kódem PIN

Všeobecné Nastavení jazykové volby systému a další všeobecná nastavení systému

Restart

Chcete-li sledovat pořady v HD rozlišení, je nutné připojit TV přijímač typu HD/HD Ready k set-top 
boxu prostřednictvím HDMI kabelu. K správnému zobrazení je také třeba nastavit vertikální rozlišení 
720p nebo 1080i v MENU v části Nastavení – Televize
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SPUŠTĚNÍ PROGRAMU ZPĚTNÉHO ZHLÉDNUTÍ
Spuštění programu od začátku je funkce, která přímo při sledování TV kanálu umožňuje pustit pořad od začátku jednoduchým 
potvrzením tlačítkem OK na ovladači, a to i v případě, že po zapnutí / přepnutí TV kanálu daný program již běží. 

Odvysílaný program si můžete pustit přes položku Hlavního MENU z TV Program nebo přímo z EPG. Ve zpětném zhlédnutí můžete 
sledovat programy až 7 dní zpětně. Po skončení pořadu se zobrazí nabídka sledovat program znovu, případně můžete přejít na další 
pořad daného TV kanálu. 

Aktuální nabídka kanálů dostupných pro Zpětné zhlédnutí je vždy uvedena v platném Ceníku Operátora.



8

NAHRÁVÁNÍ A PŘEHRÁVÁNÍ TELEVIZNÍCH PROGRAMŮ
Set-top box umožňuje nahrávat právě vysílané televizní pořady, případně nahrávat televizní pořady pomocí plánovače TV Programu. 
Nahrávání některých programů může být z licenčních důvodů zablokováno.

NAHRÁVÁNÍ SLEDOVANÉHO PROGRAMU

•  Během sledování programu stiskněte tlačítko REC. Na televizní obrazovce se objeví nápis Nahrávání a na set-top boxu se rozsvítí 
červená kontrolka.

•  Stiskněte tlačítko STOP na dálkovém ovladači a potvrďte ukončení nahrávání.

•  Nahrávání programu se ukončí po skončení televizního pořadu, jak je uvedeno v jeho časovém plánu.

•  Během nahrávání programu je možné sledovat jiný, živě vysílaný nebo již nahraný pořad, případně lze také sledovat filmy a seriály 
z VIDEOSTORE, a to bez přerušení nastaveného nahrávání pořadu.

•  Nahrávat TV programy přes set-top box na jiná externí zařízení není povoleno.

•  Nahrávání nemusí být dostupné, pokud v jedné domácnosti používáte více set-top boxů, nebo pokud překročíte max. počet současně 
nahrávaných pořadů. 

Limit je při jednom set-top boxu v domácnosti nastaven na:  

 • 1x SD sleduji -> maximálně mohu nahrávat 3x HD

 • 1x HD sleduji -> maximálně mohu nahrávat 1x SD + 2x HD

Limit je při 2 set-top boxech v domácnosti nastaven kumulativně na:  

 • 1x HD + 1x HD sleduji -> maximálně mohu nahrávat 1x SD + 1x HD

NAHRÁVÁNÍ POŘADŮ POMOCÍ TV PROGRAMU / EPG
TV Program obsahuje seznam všech kanálů a pořadů, které právě běží nebo které budou vysílány v následujících dnech. Pokud je 
nastaveno nahrávání samostatného pořadu, je tento pořad označený jednou červenou tečkou . Při opakovaném, pravidelném nahrávání 
je pořad označený třemi překrývajícími se červenými tečkami .
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•  Stiskněte tlačítko EPG na dálkovém ovladači a vyberte program, který chcete nahrát.

•  Stiskněte tlačítko REC. Červená tečka u názvu programu znamená, že program je nastaven k nahrávání.

•  Pokud program právě běží, nahrávání začne okamžitě.

Pokud stisknete REC dvakrát, zobrazí se tři překrývající se červené tečky, což znamená, že se program 
bude nahrávat každý týden ve stanoveném čase. Stisknutím tlačítka REC potřetí bude nahrávání programu 
zrušeno.

Nahraný program se ve vašem set-top boxu uchová, dokud nevyčerpáte volnou kapacitu harddisku. Pokud 
si přejete uchovat daný program i po vyčerpání volné kapacity, můžete na informační obrazovce daného 
pořadu v části Možnosti změnit nastavení na požadovanou hodnotu „Uchovat do smazání nahrávky“.
(Vyberte nahraný program ze seznamu, stiskněte tlačítko i (INFO) a přejděte do části Možnosti -> Uchovat.)

NAHRÁVÁNÍ POŘADU S NASTAVENÍM UKONČENÍ ČASU NAHRÁVKY

•  Stiskněte tlačítko EPG na dálkovém ovladači a vyberte program, který chcete nahrát.

•  Stiskněte tlačítko i (INFO), vyberte položku Nahrát epizodu, resp. Nahrát sérii, a potvrďte tlačítkem OK.

•  V položce Zastavit nahrávání si můžete vybrat, kdy chcete nahrávání zastavit.

•  Zadejte počet minut, které se nahrají navíc, až zvolený nahrávaný program skončí.
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OPAKOVANÉ NAHRÁVÁNÍ POŘADU
Nahrávání pořadů můžete nastavit i jako opakované nahrávání. Pokud jste již nahrávání série nastavili, jednotlivé epizody se budou 
nahrávat tak dlouho, dokud nahrávání nezrušíte.

•  Stiskněte tlačítko EPG na dálkovém ovladači a vyberte si pořad, který si přejete nahrát.

•  Stiskněte tlačítko i (INFO), vyberte položku Nahrát sérii a potvrďte tlačítkem OK.

•  V položce Čas si můžete vybrat z následujících možností:

•  Libovolný den kolem daného času – nahraje všechny části seriálu/relace kolem daného času.

•  Libovolný den kdykoliv – nahraje všechny části seriálu/relace vysílané v daný den.

•  Libovolný den kdykoliv, jednou denně – nahraje jednu část seriálu/relace kdykoliv během dne.

VYŘEŠENÍ STŘETU NAHRÁVÁNÍ VÍCE POŘADŮ VE STEJNÉM ČASE
Nahrávání více pořadů v téže době způsobuje střet nahrávání, přičemž programy způsobující kolizi jsou označeny ikonou !  nebo ! ! ! .
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V případě kolize máte pro vyřešení problému následující možnosti:

•  Vyřešit problém – vybrat program ze seznamu kolidujících nahrávání.

•  Nenahrát poslední zvolený program.

PŘEHRÁNÍ ZAZNAMENANÉHO POŘADU

•  Z hlavního menu vyberte položku Nahrávky. Zobrazí se vám seznam nahraných pořadů seřazených podle data.

•  Zvolte nahraný pořad a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se vám obrazovka Informace o programu / Informace o Sérii nahrávek.

•  Vyberte položku Přehrát a zvolený program se začne přehrávat od začátku.

•  Chcete-li obrazovku Informace o programu / Informace o Sérii nahrávek opustit, stiskněte tlačítko TV/EXIT.
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Nahrané pořady si můžete seřadit podle abecedy v záložce Podle názvu.
Pokud je nahrán pořad uzamčený Rodičovským PINem, zobrazí se Zamčená obrazovka. Abyste mohli 
daný program odemknout, stiskněte tlačítko OK a potom vložte PIN kód, zvolte Odemknout tento 
program a stiskněte tlačítko OK. Odemčený program se po 3 hodinách automaticky znovu zamkne 
nebo můžete program zamknout hned přes Nastavení -> Rodičovská kontrola, kde opětovně zapnete 
blokování kanálů.

ZOBRAZENÍ NAPLÁNOVANÝCH NAHRÁVEK

•  Z hlavního menu vyberte položku Nahrávky. Zobrazí se vám seznam nahraných pořadů seřazených podle data.

•  Pomocí tlačítka  můžete vybrat jednu z následujících položek:

•  Naplánované – zde najdete seznam všech plánovaných nahrávek (včetně opakovaných nahrávání).

•  Sériové nahrávky – zde se zobrazí seznam pouze plánovaných opakovaných nahrávek seriálů.

•  V seznamu plánovaných nahrávání si vyberte požadovanou nahrávku a stiskněte tlačítko OK.

•  Zobrazí se vám nabídka, jejímž prostřednictvím můžete zrušit nebo jinak upravit plánované nahrávání.

V případě, že se v části Nahrávky nachází pořad, u kterého je , pak je tento pořad momentálně 
nahráván do vašeho set-top boxu.
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VYMAZÁNÍ NAHRANÝCH POŘADŮ
Všechny nahrané pořady se ukládají do set-top boxu a zůstanou uloženy tak dlouho, dokud nebude nutné uvolnit prostor pro nové 
záznamy. Nepotřebné záznamy můžete vymazat sami, nebo je vymaže set-top box po zaplnění kapacity úložiště. 

•  Z hlavního menu vyberte položku Nahrávky. Zobrazí se vám seznam nahraných programů seřazených podle data.

•  V seznamu nahrávek vyberte záznam, který si přejete vymazat, a stiskněte tlačítko OK.

•  Vyberte položku Smazat a znovu ji potvrďte. Poté je záznam ze set-top boxu trvale odstraněn a není možné jej obnovit.

NAHRÁVÁNÍ NA DALŠÍ SET-TOP BOX V DOMÁCNOSTI
Při zakoupení více set-top boxů do vaší domácnosti je možné sdílet nahrávky napříč vašimi set-top boxy – jedinou podmínkou je to, že 
jeden z vašich set-top boxů musí být Set-top box Premium (set-top box s harddiskem), který slouží jako primární úložiště pro nahrávky – tzv. 
Primární set-top box.

Při splnění této podmínky se i na set-top boxu bez harddisku (sekundární set-top box) zobrazí nová položka v menu „Nahrávky“. Veškerá 
plánovaná nahrávání pak proběhnou na primárním set-top boxu s HDD. 

Ze sekundárního set-top boxu pak lze nahrávky spouštět, zadávat, plánovat a mazat stejně jako na primárním set-top boxu. 

Přehrání nahrávek ve Full HD rozlišení je možné pouze na primárním set-top boxu s harddiskem.
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VIDEOTÉKA / VIDEOSTORE
Videotéka VIDEOSTORE vám umožní přístup k titulům různých žánrů v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

VIDEOSTORE můžete využívat několika způsoby:

•  Půjčovna filmů: Půjčit si konkrétní titul v sekci. Zapůjčený titul si pak můžete během následujících 48 hodin pustit, zastavit 
a pokračovat v jeho sledování, kolikrát chcete. V této sekci se také nachází vybrané tituly, které vám jsou k dispozici zdarma.

•  Videotéka: Předplacením služby Videotéka (např. v Můj T-Mobile) si odemknete tituly obsažené v balíčku Videotéka. Ty pak můžete 
neomezeně sledovat, kolikrát chcete. Tato služba je zpoplatněna měsíčním poplatkem.

•  HBO: Sekce filmů HBO je přístupná zákazníkům s předplaceným prémiovým balíčkem TV programů HBO Základ nebo HBO Komplet. 
Případně i zákazníkům s vybranými tarify T-Mobile Optic TV.

•  Z hlavního menu vyberte položku Videotéka. Zobrazí se nabídka VIDEOSTORE, která nabízí tituly různých kategorií a modelů 
předplatného či nákupů titulů. 

•  K pohybu v sekci VIDEOSTORE použijte tlačítka .

•  Vyberte si požadovaný titul a potvrďte svůj výběr stisknutím tlačítka OK.

•  Chcete-li si daný titul půjčit, zvolte položku Sledovat a potvrďte ji tlačítkem OK.

•  Videopůjčovnu můžete opustit stiskem tlačítka OK nebo tlačítkem TV/EXIT na dálkovém ovladači.
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RODIČOVSKÁ KONTROLA
RODIČOVSKÝ PIN
Pomocí rodičovského PINu můžete uzamknout jednotlivé TV kanály nebo uzamknout vysílaný obsah, případně i obsah sekce 
VIDEOSTORE podle doporučené věkové hranice. Obsah pak nebude možné sledovat bez zadání 4místného PIN kódu.

•  Z hlavního menu vyberte položku Nastavení a stiskněte tlačítko OK.

•  Vyberte položku Rodičovská kontrola a šipkou vpravo přejděte na ikonu Rodičovský PIN, stiskněte tlačítko OK a zadejte PIN. 
Rodičovský PIN je automaticky nastaven na 0000 a můžete si jej změnit ve vašem set-top boxu. 

TIP! Reset tohoto PINu můžete provést v Můj T-Mobile.

•  Zobrazí se nabídka, ve které najdete:

 •  Blokování vybraných TV kanálů – zde můžete označit TV kanály, které po aktivaci rodičovského PINu mohou být sledovány pouze 
po zadání PIN kódu.

 •  Pro dospělé – zablokuje programy pro dospělé – tato položka je automaticky zablokována, pokud je aktivován PIN programů pro 
dospělé.

 •  Blokování programů podle věku – uzamkne vysílaný obsah podle doporučené věkové hranice, obsah pak půjde sledovat jen po 
zadání PIN kódu.

 •  Programy bez hodnocení – uzamkne vysílaný obsah, který nemá hodnocení věkové hranice.
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BLOKOVÁNÍ NÁKUPŮ V PŮJČOVNĚ FILMŮ
V Půjčovně filmů najdete tituly, které si můžete za poplatek zapůjčit až na 48 hodin. Tento poplatek je následně účtován v pravidelném 
vyúčtování. Funkce Blokování nákupů v Půjčovně filmů tedy slouží k omezení půjčování filmů, a je-li aktivní, pak umožní zapůjčení filmů 
pouze osobám, které znají PIN nákupů v Půjčovně filmů. 

PIN nákupů v Půjčovně filmů je automaticky nastaven na 0000 a můžete si jej změnit ve vašem set-top boxu. 

TIP! Reset tohoto PINu můžete provést v Můj T-Mobile.

PIN PROGRAMŮ PRO DOSPĚLÉ
Uzamkne programy určené pro dospělé včetně názvu programu a obrázku na různých TV kanálech a ve Videotéce. Pokud budete tento 
program chtít sledovat, bude nutné zadat PIN kód programů Pro dospělé.

PIN programů Pro dospělé je automaticky nastaven na 1111 a můžete si jej změnit ve vašem set-top boxu. 

TIP! Reset tohoto PINu můžete provést v Můj T-Mobile.
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OBLÍBENÉ KANÁLY
Seznam slouží k zobrazení vašich oblíbených kanálů. Pokud vytvoříte skupinu oblíbených kanálů, budete mít všechny své nejčastěji 
používané kanály v jednom seznamu a přepínání mezi nimi pro vás bude snadnější.

•  Z hlavního menu vyberte položku Oblíbené kanály a stiskněte tlačítko OK.

•  Vyberte Nastavení oblíbených kanálů a stiskněte tlačítko OK.

•  Šipkami vyberte kanál, který chcete zanést do seznamu oblíbených kanálů, a stiskněte tlačítko OK.

•  Vyberte volbu Uložit a stiskněte tlačítko OK.

•  Zobrazování seznamu oblíbených kanálů aktivujete potvrzením položky Oblíbené kanály tlačítkem OK.
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NASTAVENÍ – PŘIZPŮSOBENÍ TV KANÁLŮ
Set-top box vám umožňuje vytvořit si vlastní pořadí TV kanálů, případně můžete vámi vybrané kanály skrýt.

•  Z hlavního MENU vyberte položku Nastavení a stiskněte tlačítko OK.

•  Vyberte položku Televize a šipkou vpravo zvolte ikonu Přizpůsobit kanály, kterou potvrdíte tlačítkem OK.

•  Zobrazí se vám obrazovka Přizpůsobit kanály, kde můžete označit kanály, které se vám zobrazí v TV Programu 
a během přepínání kanálů, a změnit jejich pořadí.

•  Pokud chcete změnit pořadí kanálů, přejděte do položky Změnit pořadí.

•  Pomocí šipek  vedle kanálu můžete jeho pořadí libovolně změnit.
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POPIS FUNKCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Popis funkcí na dálkovém ovladači Philips RC276 dodávaném k set-top boxu.

Přepíná mezi dostupnými jazyky

Obraz v obraze

Teletext

Videopůjčovna a TV Archiv

Přetáčení dozadu nebo dopředu. V EPG slouží k přepínání mezi dny

Pozastavení přehrávaného programu, po opětovném stisknutí se program 
dále přehrává

Přímé nahrávání aktuálního programu/programování nahrávání

Zastavení nahrávání nebo přehrávání

Ukončí MENU nebo spuštěné aplikace

Návrat o krok nebo stránku zpět

Zobrazit hlavní Menu

Elektronický programový průvodce

Multifunkční tlačítka – přepínání stránek v režimu teletextu

Ukončí MENU nebo spuštěnou aplikaci

Zapnutí/vypnutí zvuku

Zobrazí informace o aktuálním televizním programu nebo filmu z Videostore

Potvrzení výběru v nabídce

Tlačítka nahoru/dolů – přepínání o kanál výš/níž v PIP

Ovládání hlasitosti: hlasitěji/tišeji

Tlačítko doleva/doprava – přepínání ve zvoleném kanálu 
na předcházející/následující TV program

Přepínání programů – posouvání v nabídce o jednu stranu

Zapnutí/vypnutí set-top boxu

Zapnutí/vypnutí TV

Nabízí doplňkové funkce a možnosti

Přepne na poslední zvolený program

Zadávání čísel kanálů / zadávání písmen při vyhledávání–



Zákaznické centrum T-Mobile

800 73 73 73 (ze zahraničí +420 603 603 603)

https://www.t-mobile.cz/kontakt

www.t-mobile.cz

Zákaznické centrum T-Mobile Business

800 73 73 33 (ze zahraničí +420 603 603 603)

business@t-mobile.cz

www.t-mobile.cz

Sítí T-Mobile se rozumí síť elektronických komunikací provozovaná

společností T-Mobile Czech Republic a.s.

Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby vyhrazeny.


