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1. Aktuální nabídka Balíčku je uvedena v platném Ceníku služeb 
v části Roamingové služby.

2. Balíček je možné si aktivovat jako jednorázový nebo s  auto-
matickou obnovou (platí pouze pro Účastníky s Rámcovou či 
jinou zastřešující smlouvou nad Účastnickou smlouvou (dále 
společně jen „Rámcová smlouva“). Balíček s  automatickou 
obnovou je v  Ceníku označován jako Balíček „Nastálo“ (dále 
též jako „Balíček Nastálo“).

3. Balíček lze aktivovat prostřednictvím všech nabízených pro-
dejních kanálů Operátora, a  to výhradně k  již aktivní hlavní 
službě. O  aktivaci Balíčku je Účastník zpravidla informován 
prostřednictvím SMS. Balíček není slučitelný s jinými roamin-
govými datovými balíčky, není-li výslovně stanoveno jinak.

4. V  případě aktivace jednorázového Balíčku zavoláním na 
Zákaznické centrum Operátora nebo na T-Mobile prodejně 
má Účastník možnost aktivaci Balíčku naplánovat do bu-
doucna. V  takovém případě bude Balíček aktivován vždy 
v čase 00:00:01 hodin zvoleného dne a maximálně (pokud 
nedojde k  jeho vyčerpání dříve) v  23:59:59 hodin třicáté-
ho dne od aktivace bude využití datových služeb v  Balíčku 
ukončeno. Naplánovat Balíček lze až na 91 dnů dopředu. 
Naplánovaný Balíček lze před spuštěním plánované aktivace 
zrušit. V  ostatních případech bude jednorázový Balíček ak-
tivován přesně v dobu jeho aktivace a bude platný po dobu 

následujících maximálně 30 dnů (např. od 1. 7. 8:35 hod. do 
31. 7. 8:34 hod.).

5. V  případě Balíčku Nastálo dochází k  počátku 30denní doby 
a  tedy i  počátku účtování Balíčku Nastálo vždy v  okamžiku, 
kdy Účastník začne využívat datové služby v některé ze zemí, 
pro které je daný Balíček Nastálo určen. Balíček Nastálo může 
Účastník kdykoli zrušit, a to i automaticky nastavením jiného 
roamingového balíčku či zvýhodnění. Při zrušení již využívané-
ho a účtovaného Balíčku Nastálo s obnovou však nevyčerpaná 
část tohoto Balíčku bez náhrady propadá.

6. Balíček obsahuje měsíční přístup k  síti Internet prostřed-
nictvím aktuálně Operátorem nabízené technologie mimo 
Českou republiku s datovým limitem a za cenu definovanou 
v  platném Ceníku služeb v  části Roamingové služby. Cena 
Balíčku je jednorázová na období 30 dnů. Datový limit a cena 
Balíčku se liší podle typu Balíčku. Seznam států, ve kterých lze 
jednotlivé Balíčky využít, je definován v platném Ceníku slu-
žeb v části Roamingové služby. Operátor je oprávněn jednotli-
vé státy doplňovat či měnit.

7. Účastník má možnost kontrolovat objem přenesených dat 
v  Aplikaci či samoobsluze Můj T-Mobile / Moje firma (dále 
jen společně „Samoobsluha Můj T-Mobile“). O dosažení 80% 
a 100% datového limitu z Balíčku bude Účastník informován 
prostřednictvím SMS a/nebo e-mailem.

Obchodní podmínky balíčku Internet Svět
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 datové balíčky Internet Svět 1 a Internet Svět 2 (dále společně jako „Balíček“), jejichž prostřednictvím společnost 
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) poskytuje svým zákazníkům (dále jen „Účastník“) datové služby elektronických komu-
nikací v zahraničí. Balíček lze užívat výhradně k mobilním službám elektronických komunikací, s výjimkou tarifu Sdílený internet, poskyto-
vaných Účastníkovi Operátorem v rámci tarifu sjednaného v Účastnické smlouvě (dále jen „hlavní služba“), nikoli samostatně.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí zejména ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnos-
ti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek pro zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů 
Účastníka a dalších podmínek Účastníkem využívaných služeb a nabídek Operátora, zejména Předsmluvních informací k hlavní službě, uve-
řejněných na webových stránkách Operátora na adrese www.t-mobile.cz/podminky-mobilni-sluzby, pro podnikatele na adrese www.t-mo-
bile.cz/podnikatele-firmy/podminky-mobilni-sluzby, dále platné Ceníky služeb (dále společně jen „Ceník služeb“) a ustanovení platného 
právního řádu České republiky. Konkrétní nastavení Účastnické smlouvy Účastníka je počínaje 1. 1. 2022 obsaženo ve Shrnutí smlouvy, které 
společně s Předsmluvními informacemi k hlavní službě a platným Ceníkem služeb tvoří nedílnou součást Účastnické smlouvy.

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.

http://www.t-mobile.cz/podminky-mobilni-sluzby
http://www.t-mobile.cz/podnikatele-firmy/podminky-mobilni-sluzby
http://www.t-mobile.cz/podnikatele-firmy/podminky-mobilni-sluzby
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8. Po vyčerpání stanoveného datového limitu si může Účastník 
aktivovat nový Balíček nebo může potvrdit pokračování da-
tování za jednotkovou cenu dat pro danou roamingovou 
zónu (platí pouze pro Účastníky s  Rámcovou smlouvou). 
Nevyčerpaný datový limit bez náhrady propadá.

9. Čerpání dat z  Balíčku má přednost před všemi jinými roa-
mingovými zvýhodněními nabízenými Operátorem, které má 
Účastník zároveň nastavené ke své hlavní službě, případně 
sjednané v Rámcové smlouvě.

10. V  případě převodu Účastnické smlouvy na jiného Účastníka 
v  době využívání Balíčku bude aktivní Balíček k  okamžiku 
převodu, resp. přechodu, zrušen, nevyčerpaná část tohoto 
Balíčku bez náhrady propadá.

11. Doba přerušení poskytování služeb či doba blokování služeb 
na Účastnické smlouvě, ke které je aktivován Balíček, nepro-
dlužuje dobu využití Balíčku.

12. V  případě jednorázového Balíčku se jeho cena nezapočítává 
do Data Roaming Limitu. V  případě Balíčku Nastálo se jeho 
cena započítává do Data Roaming Limitu.

13. U  Účastníků využívajících předplacenou službu je podmín-
kou aktivace Balíčku dostatečná výše kreditu. U  Účastníků 
s  paušální službou bude částka za Balíček hrazena v  rámci 
pravidelného vyúčtování služeb.

14. Balíček je určený pro běžné aktivní užívání mobilních datových 
služeb Operátora. Kvalita poskytované služby v rámci Balíčku 
je odvozena z parametrů hlavní služby.

15. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto 
Podmínky, jakož i  podmínky aktivace a využití Balíčků či na-
bízení Balíčků úplně zrušit. O všech změnách bude Účastník 
informován v zákonem předepsané formě.

16. Podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2022 a pro Balíček akti-
vovaný před tímto datem od 1. 4. 2022.


