
  

1. Tyto obchodní podmínky služby Data Roaming limit (dále 
jen„Podmínky“) závazně upravují práva a povinnosti, za nichž 
společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) 
zajišťuje možnost kontroly útraty účastníků v datovém roamingu  
v rámci všech zemí světa. 

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ na 
adrese www.t-mobile.cz. 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 
internetových stránkách. 

3. T-Mobile nabízí svým Účastníkům možnost si od 1. 3. 2010 zdarma 
aktivovat službu Data Roaming limit (dále jen„DRL“), 
prostřednictvím které lze kontrolovat útratu účastníků v datovém 
roamingu v rámci EU a EEA, od 1. 8. 2011 na území Chorvatska, 
od 7. 9. 2011 na území Egypta a od 1. 6. 2012 na území 
zbývajících států světa. DRL je platný pro jedno kalendářní období 
u Účastníků TWIST nebo pro jedno zúčtovací období u ostatních 
Účastníků. 

4. Od 1. 3. 2010 si mohou účastníci DRL nastavit, změnit dle nabídky 
T-Mobile či do budoucna úplně zrušit. 

5. Pokud si účastníci do 1. června 2010 nezměnili základní DRL na 
limit s jinou výší anebo/nepožádali o jeho zrušení úplně, byl  jim 
nejpozději k 1. červenci 2010 nastaven jednotný finanční limit ve 
výši 1 225 Kč bez DPH (1 482,25 Kč s DPH) na každou jednotlivou 
SIM kartu. Výše limitu se může měnit v závislosti na vývoji kurzu Kč 
vůči Euru a je aplikována na základní sazbu data roamingu, tedy 
bez uplatnění slev či volných jednotek. 

6. DRL není možné nastavit u některých zvláštních nabídek 
společnosti T-Mobile. Více informací je v obchodních podmínkách 
konkrétních roamingových nabídek. 

7. Při dosažení limitu vyčerpaného za poskytnutý datový roaming  
v průběhu jednoho kalendářního měsíce u Účastníků TWIST  
a jednoho zúčtovacího období u ostatních Účastníků dojde  
k přerušení poskytování datové služby v roamingu. 

8. Datovou službu v roamingu je možno po jejím přerušení (při 
dosažení stanoveného limitu) obnovit na základě žádosti Účastníka 
formou volání na Zákaznické centrum T-Mobile 4603 anebo v rámci 
aplikace Můj T-Mobile. Po dosažení stanoveného limitu a přerušení 
poskytování datové služby v roamingu má Účastník TWIST pro 
zbývající část stávajícího kalendářního měsíce a u ostatních 
Účastníků pro zbývající část aktuálního zúčtovacího období 
následující možnosti:  

a. možnost nastavení dalšího Data Roaming limitu ve stejné výši  
b. možnost odebírat datovou službu bez limitu  
c. poskytování datové služby v roamingu přerušené. 
 

9. DRL může účastník administrovat (nastavit, zrušit, měnit nastavení 
limitu) sám prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile anebo zavoláním 
na Zákaznické centrum T-Mobile 4603. Na značkových prodejnách 
nebo v Partnerských prodejnách T-Mobile je možné všechny výše 
DRL pouze aktivovat. 

10. Účastník bere na vědomí, že DRL se řídí středoevropským časem 
a že k obnovení poskytování datové služby v roamingu může dojít 
v časové prodlevě. 

11. T-Mobile si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit podmínky 
a rozsah DRL. Takové změny budou účinné ode dne jejich 
zveřejnění na internetových stránkách T-Mobile, nebude-li 
stanoven termín pozdější. 

12. Vedle těchto podmínek DRL se na poskytování této služby vztahují 
Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., 
podmínky jednotlivých tarifů a nabídek, u kterých bude DRL 
nastaven a příslušné právní předpisy. Všeobecné podmínky 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a jsou zveřejněny na 
stránce www.t-mobile.cz. 

13. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2012 
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