
� Tarifní zvýhodnění Surf+ a Surf&Mail+ (dále jen „zvýhodnění“) obsahují
měsíční přístup k síti Internet rychlostí až 236,8 kb/s prostřednictvím
technologie GPRS nebo EDGE (dále jen „datová služba“).

� Datovou službu obsaženou ve zvýhodněních lze využívat k přístupu na
Internet a k elektronické poště prostřednictvím mobilního telefonu nebo
PDA/MDA zařízení.

� Zvýhodnění Surf+ zahrnuje
� Neomezený přístup k www stránkám přes prohlížeč web’n’walk

light nebo Opera Mini.
� Neomezený přístup k t-zones WAP stránkám.
� 1 MB dat pro přístup na ostatní WAP stránky (APN wap.t-mobile.cz).
� Neomezené čtení a odesílání e-mailových zpráv službou „Postm@n

přes POP3“ prostřednictvím SMTP/POP3 klienta vestavěného
v mobilním telefonu. Tento klient musí být nastaven pro využití
služby Postm@n.

� Podmínky služby Postm@n přes POP3 a způsob nastavení telefonu
jsou uvedeny na www.t-mobile.cz. Služba Postm@n bude
zpřístupněna od 12. 2. 2008.

� Datové přenosy nad rámec zvýhodnění Surf+, včetně přenosů při
čtení e-mailových zpráv mimo službu Postm@n jsou zpoplatněny
základní sazbou dle aktuálního Ceníku služeb.

� Zvýhodnění Surf&Mail+ zahrnuje
� Neomezený přístup k www stránkám přes prohlížeč web’n’walk

light nebo Opera Mini.
� Neomezený přístup ke čtení e-mailových zpráv prostřednictvím

poštovního klienta vestavěného v telefonu. Pro čtení e-mailu lze
používat libovolné e-mailové služby dostupné na síti Internet
prostřednictvím SMTP/POP3/IMAP klienta vestavěného v mobilním
telefonu.

� 30 MB dat pro přístup na internet (APN Internet.t-mobile.cz).
� Datové přenosy nad rámec zvýhodnění Surf&Mail+ jsou

zpoplatněny základní sazbou dle aktuálního Ceníku služeb.

� TMCZ v rámci zvýhodnění aplikuje Fair Use policy (dále jen „FUP“)
za účelem zajištění stejné kvality a dostupnosti datové služby pro
všechny její uživatele. Výše FUP kvóty pro zvýhodnění Surf&Mail+
je 2GB na jedno zúčtovací období. Po překročení stanoveného objemu
přenesených dat během jednoho zúčtovacího období bude rychlost
omezena na 16 kbps pro odesílání i stahování dat. Plná rychlost
přenosu je obnovena na počátku dalšího zúčtovacího období.

� O dosažení 90% a 100% FUP limitu bude uživatel informován
prostřednictvím SMS.

� Cena zvýhodnění se řídí aktuálním Ceníkem služeb, který je uveden
na stránkách www.t-mobile.cz

� Deaktivace zvýhodnění je možná nejdříve po 30 dnech od počátku
jeho aktivace.

� T-Mobile Czech Republic a.s. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit
možnost aktivace a využívání zvýhodnění. O této skutečnosti bude
T-Mobile Czech Republic a.s. informovat na stránkách www.t-mobile.cz
s nejméně 5denním předstihem.

� Zvýhodnění nelze využít v roamingu, provoz v roamingu je účtován dle
aktuálního Ceníku služeb.

� Zvýhodnění nejsou určena k připojení počítače k síti Internet a k využití
v zařízení M2M. Skutečnost, že Účastník zvýhodnění využije k připojení
počítače nebo M2M zařízení, se považuje za zneužití poskytovaných
služeb ve smyslu ustanovení čl. 7.3. písm. c) Všeobecných podmínek
společnosti T-Mobile a.s., v jehož důsledku je TMCZ oprávněn omezit
či přerušit poskytování zvýhodnění.

� Zvýhodnění nelze využívat k připojení v rámci aplikací pro instant
messaging a VoIP, např. ICQ, Skype atd.

� TMCZ má právo zavést dodatečné způsoby ochrany sítě a datové
služby spočívající v možnosti zamezení přístupu na určité servery sítě
Internet nebo přístupové body APN. TMCZ má dále právo zamezit
přístup přes vybrané přenosové protokoly, případně přistoupit k dalším
úkonům, které mohou upravit další využívání zvýhodnění některým
z Účastníků z důvodu ochrany sítě. K těmto opatřením v souladu
s čl. 3.1.9 Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile a.s přistoupí
TMCZ zejména při překročení objemu 50 MB přenesených dat v rámci
APN WAP během jednoho zúčtovacího období.

� Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. si vyhrazuje právo kdykoli
měnit ceny a podmínky poskytování zvýhodnění. Změna nabývá
účinnosti dnem jejího zveřejnění na www.t-mobile.cz

� Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2006.

Obchodní podmínky pro T-Mobile Surf+
a Surf&Mail+ aktivované do 11. 12. 2007
(dále jen „Obchodní podmínky“)
Tyto Obchodní podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) poskytuje předplacené služby
elektronických komunikací, konkrétně tarifní zvýhodnění Surf+ a Surf&Mail+ pro zákazníky, kteří aktivovali zvýhodnění do 11.12.2007.


