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Ceník tarifu BAV SE s Mých5

Měsíční paušál 83,19 Kč (99,00)

Volání v rámci Mých5 2,44 Kč (2,90)

Ostatní volání 4,12 Kč (4,90)

SMS v rámci Mých5* 0,00 Kč (0,00)

Ostatní SMS 0,84 Kč (1,00)

MMS 5,00 Kč (5,95)

* SMS odeslané z SMS brány na t-zones jsou vždy účtovány jako SMS na ostatní čísla.

Uvedené ceny jsou bez (v závorce vč.) DPH. Sazby za volání jsou uvedeny v Kč za minutu. U tarifu BAV SE
se účtuje první minuta celá, poté je již doba spojení účtována po sekundách. U tarifu BAV SE s Mých5 se účtuje první
minuta celá, poté je již doba spojení účtována po třiceti sekundách. Volné jednotky se nepřevádí.
První nastavení všech pěti čísel je zdarma. Každý následující kalendářní měsíc je možné provést pět změn nastavení
těchto čísel, a to zdarma.

Úplné podmínky viz příloha č. 8.

Tarify Přátelé

Ceník tarifů Přátelé

Přátelé Přátelé Přátelé
v síti síť nesíť síť nesíť+

Měsíční paušál 252,10 Kč (300,–) 420,17 Kč (500,–) 630,25 Kč (750,–)

Kredit navíc
v HIT variantě

50,42 Kč (60,–) 84,03 Kč (100,–) 126,05 Kč (150,–)

Volání na 5 čísel 0 Kč do sítě
T-Mobile

0 Kč 0 Kč

Volání ostatní čísla 4,12 Kč (4,90) 3,28 Kč (3,90) 1,60 Kč (1,90)

SMS na 5 čísel 0 Kč do sítě
T-Mobile

0 Kč 0 Kč

SMS ostatní čísla 1,01 Kč (1,20) 1,01 Kč (1,20) 1,01 Kč (1,20)

Cena MMS 4,12 Kč (4,90) 4,12 Kč (4,90) 4,12 Kč (4,90)

Uvedené ceny jsou bez (v závorce vč.) DPH a platí na území ČR. Hovory jsou účtovány po minutách. SMS
odeslané v rámci služby Premium SMS jsou účtovány jinými sazbami dle aktuálního ceníku. Více informací
a kompletní podmínky aktuálně nabízených tarifů naleznete na www.t-mobile.cz

Tarif Rodina

Ceník tarifu Rodina

Měsíční paušál 630,25 Kč (750,–)

Kredit navíc ve verzi HIT 126,05 Kč (150,–)

Volání v rámci Rodiny 0 Kč
Volání mimo Rodinu 3,28 Kč (3,90)

SMS 1,01 Kč (1,20)

MMS 4,12 Kč (4,90)

Uvedené ceny jsou bez (v závorce vč.) DPH. Sleva 50 % z měsíčního paušálu po dobu prvních
3 měsíců se vztahuje ke všem tarifům Přátelé, Rodina, TOP a BAV SE při uzavření smlouvy na dobu
určitou nebo při přechodu z Twistu na tarif.

Tarif BAV SE a BAV SE s Mých5

Ceník tarifu BAV SE

Měsíční paušál 190 Kč (226,10)

Volné minuty 50
Volné SMS 100
T-Mobile a pevná síť špička 3,50 Kč (4,17)

mimo špičku 1,90 Kč (2,26)

Ostatní mobilní sítě v ČR 4,50 Kč (5,36)

SMS 1,00 Kč (1,19)

MMS 8,20 Kč (9,76)

Balíček služeb v ceně: 3 downloady měsíčně (Java hry, loga a zvonění
nebo MMS motivy), 3 MMS měsíčně odeslané z ČR, tarifní prázdniny
až na 12 týdnů, 3 odpovědní SMS ze služby Navigátor měsíčně.

Časová pásma pro Tarif BAV SE:
špička: Po–Pá 8.00–21.00 hod.
mimo špičku: Po–Pá 21.00–8.00 hod.

So, Ne a státní svátky po celý den
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Kreditní tarify

Ceník kreditních tarifů

Kredit 300 Kredit 500 Kredit 750 Kredit 1 000
Měsíční paušál 252,10 Kč (300,–) 420,17 Kč (500,–) 630,25 Kč (750,–) 840,34 Kč (1 000,–)

Kredit navíc v HIT variantě 302,52 Kč (360,–) 504,20 Kč (600,–) 756,30 Kč (900,–) 1 008,41 Kč (1 200,01)

Cena za volání 4,96 Kč (5,90) 4,12 Kč (4,90) 3,28 Kč (3,90) 2,44 Kč (2,90)

Cena SMS 1,01 Kč (1,20) 1,01 Kč (1,20) 1,01 Kč (1,20) 1,01 Kč (1,20)

Cena MMS 4,12 Kč (4,90) 4,12 Kč (4,90) 4,12 Kč (4,90) 4,12 Kč (4,90)

Uvedené ceny jsou bez (v závorce vč.) DPH a platí na území ČR. Účtuje se první minuta celá, poté je již doba spojení účtována po 30 sekundách. Uvedené ceny platí v rámci kreditu i po jeho vyčerpání.
SMS odeslané v rámci služby Premium SMS jsou účtovány jinými sazbami dle aktuálního ceníku. Více informací a kompletní podmínky Kreditních tarifů II naleznete na www.t-mobile.cz

Není-li uvedeno jinak rozumíme kreditními tarify Kreditní tarify II i staré Kreditní tarify.

Aktuálně nabízené tarify si můžete aktivovat také přes eShop a získáte slevu 20 % z měsíčního paušálu po období 6 měsíců.

Tarify TOP Club

Ceník tarifů TOP Club

TOP TOP+
Měsíční paušál 1 260,50 Kč (1 500,–) 1 680,67 Kč (2 000,–)

Kredit navíc v (HIT) 1 512,61 Kč (1 800,01) 2 016,81 Kč (2 400,–)

Cena za volání 2,44 Kč (2,90) 2,10 Kč (2,50)

Cena SMS 2,10 Kč (2,50) 2,10 Kč (2,50)

Cena MMS 2,10 Kč (2,50) 2,10 Kč (2,50)

Uvedené ceny jsou bez (v závorce vč.) DPH a platí v rámci ČR (s výjimkoumezinárodního volání). Účtuje se první
minuta celá, poté je již doba spojení účtována po třiceti sekundách. Datové služby GPRS Internet/Intranet,WAP,
CSD (WAP) se účtují po kB, účtovací jednotkou je 5 kB.

Uvedené ceny platí v rámci kreditu i po jeho vyčerpání. SMS odeslané v rámci služeb PremiumSMS jsou účtovány jinými
sazbami dle aktuálního Ceníku. Více informací a kompletní podmínky tarifů TOP najdete na www.t-mobile.cz/tarify nebo
v tomto ceníku v příloze č.

Každý tarif má různé verze:
� Tarif ve verzi HIT

při uzavření smlouvy na 24 měsíců – kredit navíc ve výši 20 %
mesíčního paušálu

� Tarif s telefonem za zvýhodněnou cenu
při uzavření smlouvy na 2 roky – výběr telefonu jen za 1 Kč

Novinka
� Tarif ve verzi HIT se zvýhodněným telefonem současně

při uzavření smlouvy na 36 měsíců – 20 % měsíčního paušálu navíc +
nový mobil již od 1 Kč

� Tarif bez závazků
při uzavření smlouvy na dobu neurčitou – naprostá volnost

Akce! Nový tarif s 50 % slevou
Aktivujte si nový tarif sobě na míru do 31. 3. 2009 a budete mít navíc
první 3 měsíce paušál jen za 50 %. Sleva platí pro libovolný tarif Přátelé,
Rodina, TOP Club či Bav se.

Sleva 50 % z měsíčního paušálu po dobu prvních 3 měsíců se vztahuje ke všem tarifům Přátelé, Rodina, TOP
a BAV SE při uzavření smlouvy nebo při přechodu z Twistu na tarif minimálně na 24 měsíců, v případě tarifů BAV SE
na 12 měsíců.

Tarif Kredit 150

Ceník tarifu Kredit 150

Měsíční platba 150,– (178,50)

Měsíční platba při aktivaci přes eShop* 120,– (142,80)

Sazby Standard HIT
Měsíční kredit 150,– (178,50) 180,– (214,20)

Cena minuty T-Mobile 5,50 (6,55)

ost. sítě 5,50 (6,55)

Cena SMS 1,50 (1,79)

Cena MMS 5,00 (5,95)

* Cena platí pro prvních 6 měsíců, pokud si zákazník aktivujte tarif přes eShop. Nabídka platí jak k novým
aktivacím, tak při prodloužení smlouvy, přechodu z Twistu nebo od jiného operátora, a to při uzavření smlouvy
na 2 roky. K nabídce je možné využít zvýhodnění HIT nebo koupit telefon za výhodnou cenu.

Uvedené ceny jsou v Kč bez (v závorce vč.) DPH. Účtuje se první minuta celá, poté je již doba spojení účtována
po třiceti sekundách. Uvedené ceny platí v rámci kreditu i po jeho vyčerpání. SMS odeslané v rámci služeb
Premium SMS jsou účtovány jinými sazbami dle aktuálního Ceníku. Ostatní se řídí Podmínkami kreditních tarifů.
S tarifem Kredit 150 si můžete zvolit poskytování elektronického Vyúčtování služeb, které je standardně zdarma.
Od 1. 1. 2008 je zákazníkům s tarifem Kredit 150, kteří nemají žádnou jinou SIM kartu, účtována za poskytnutí
každého tištěného Vyúčtování částka 19 Kč vč. DPH.



Tarify Podnikatel

Podnikatel 200* Podnikatel 300 Podnikatel 600 Podnikatel 900 Podnikatel 1 400 Podnikatel 2 400
Měsíční paušál 200 Kč (238 Kč) 300 Kč (357 Kč) 600 Kč (714 Kč) 900 Kč (1 071 Kč) 1 400 Kč (1 666 Kč) 2 400 Kč (2 856 Kč)

standardní HIT standardní HIT standardní HIT standardní HIT standardní HIT standardní HIT
nabídka nabídka nabídka nabídka nabídka nabídka

Měsíční kredit na volání 200,– 240,– 300,– 360,– 600,– 720,– 900,– 1 080,– 1 400,– 1 680,– 2 400,– 2 880,–
a další služby (238,–) (285,60) (357,–) (428,40) (714,–) (856,80) (1 071,–) (1 285,20) (1 666,–) (1 999,20) (2 856,–) (3 427,20)

Cena minuty 5 (5,95) 4,50 (5,36) 3,50 (4,17) 3,00 (3,57) 2,50 (2,98) 2,00 (2,38)

Cena minuty v rámci
služby Privátní síť 1,50 (1,79) 1,50 (1,79) 1,50 (1,79) 1,50 (1,79) 1,50 (1,79) 1,50 (1,79)

Cena minuty
mezinárodní hovory** 9,90 (11,78) 9,90 (11,78) 9,90 (11,78) 9,90 (11,78) 9,90 (11,78) 9,90 (11,78)

SMS 1,50 (1,79) 1,50 (1,79) 1,50 (1,79) 1,50 (1,79) 1,50 (1,79) 1,50 (1,79)

MMS 5,00 (5,95) 5,00 (5,95) 5,00 (5,95) 5,00 (5,95) 5,00 (5,95) 5,00 (5,95)

GPRS / EDGE
internet & web'n'walk 0,05 (0,06) 0,05 (0,06) 0,05 (0,06) 0,05 (0,06) 0,05 (0,06) 0,05 (0,06)

WAP 0,50 (0,60) 0,50 (0,60) 0,50 (0,60) 0,50 (0,60) 0,50 (0,60) 0,50 (0,60)

Příklad, jak můžete
kredit čerpat
volání v ČR 40 minut 48 minut 67 minut 80 minut 171 minut 206 minut 300 minut 360 minut 560 minut 672 minut 1 200 minut 1 440 minut

volání v privátní síti 133 minut 160 minut 200 minut 240 minut 400 minut 480 minut 600 minut 720 minut 933 minut 1 120 minut 1 600 minut 1 920 minut

mezinárodní volání 20 minut 24 minut 30 minut 36 minut 61 minut 73 minut 91 minut 109 minut 141 minut 170 minut 242 minut 291 minut

SMS 133 minut 160 minut 200 SMS 240 SMS 400 SMS 480 SMS 600 SMS 720 SMS 933 SMS 1 120 SMS 1 600 SMS 1 920 SMS

MMS 40 minut 48 minut 60 MMS 72 MMS 120 MMS 144 MMS 180 MMS 216 MMS 280 MMS 336 MMS 480 MMS 576 MMS

* Lze aktivovat pouze při přechodu z Twistu na tarif.
** Mezinárodní hovory – platí pro pásma 1-4 (Evropa).
Uvedené ceny jsou v Kč bez (v závorce včetně) DPH a platí v rámci ČR (s výjimkou mezinárodního volání). Účtuje se první minuta celá, poté je již doba spojení účtována po třiceti sekundách. Datové služby GPRS Internet/Intranet, WAP, CSD (WAP) se účtují po kB, účtovací jednotkou je 5 kB.
Uvedené ceny platí v rámci kreditu i po jeho vyčerpání. SMS odeslané v rámci služeb Premium SMS jsou účtovány jinými sazbami dle aktuálního Ceníku. Více informací a kompletní podmínky tarifů Podnikatel najdete na www.t-mobile.cz/firmy nebo v tomto ceníku v příloze č. 8.

Nabídka výhod při aktivaci kreditních, minutových nebo Podnikatel tarifů
� Tarifní zvýhodnění HIT – o 20 % výhodnější sazby volání oproti standardní nabídce a SMS za 1 Kč (1,19 vč. DPH) u minutových tarifů nebo

– 20 % kreditu navíc u kreditních tarifů a tarifů Podnikatel. Účastnická smlouva se uzavírá na 2 roky.
� Nový telefon za zvýhodněnou cenu – telefon za cenu od 1 Kč vč. DPH. Účastnická smlouva se uzavírá na 2 roky.
� Smlouva na dobu neurčitou – Účastnická smlouva není časově limitována.

Smlouvami na této straně se rozumí Účastnické smlouvy.

Více informací k tarifu Podnikatel na www.t-mobile.cz
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� kredit lze čerpat libovolně na
národní i mezinárodní hovory,
SMS, MMS, a kB na datové
přenosy

� nevyčerpaný kredit se převádí
do dalšího měsíce

� nejprve se čerpá kredit převedený
z minulého zúčtovacího období
a poté kredit za aktuální období

Tarify pro firemní zákazníky
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Optimum Práce
Zvýhodnění umožňující volat zdarma v rámci sítě T-mobile a do pevných
sítí, a to v pracovní dny od 8-16 hodin.
Tarify, které mohou službu využívat: Podnikatel 300/HIT a vyšší

Ceník Optimum Práce

Optimum Práce
Měsíční paušál 599,00 Kč (712,81)

T-Mobile a pevné sítě 0 Kč/min.*
(neplatí v roamingu)
VPN 0 Kč/min.
voicemail 0 Kč/min.
Aktivace zdarma
Deaktivace zdarma

* Nulová sazba platí jen v pracovních dnech mezi 8:00 a 16:00. V ostatních časových intervalech se uplatní
standardní sazba dle tarifu a ostatních aktivovaných zvýhodnění a balíčků). Nulová sazba se uplatní okamžitě,
tyto hovory nespotřebovávají tarif ani bonusový kredit.

Balíčky k tarifům Podnikatel

Kredit 100+, Kredit 200+, Kredit 300+
Balíčky obsahující dodatečný kredit se stejnou využitelností (na stejné
služby) jako základní kredit v tarifu Podnikatel.

Tarify, které mohou službu využívat: tarify Podnikatel X/HIT
(včetně Podnikatel 200/HIT)

Ceník

Kredit 100+ Kredit 200+ Kredit 300+
Měsíční paušál 85,00 Kč 170,00 Kč 255,00 Kč

(101,15) (202,30) (303,45)

Dodatečný kredit po vyčerpání tarifního kreditu
(ze současného měsíce i z minulých)

Aktivace zdarma zdarma zdarma
Deaktivace zdarma zdarma zdarma

Měsíční paušál je poměrně účtován s minimální dobou trvání balíčku 30 dní. Dodatečný kredit se nepřevádí
do následujícího zúčtovacího období. Balíčky nelze kombinovat, aktivní lze mít pouze jeden balíček.

Tarifní zvýhodnění k tarifům Podnikatel

Optimum Nonstop
Zvýhodnění umožňující volat zdarma v rámci sítě T-mobile a do pevných
sítí, a to bez 24 hodin denně.
Tarify, které mohou službu využívat: Podnikatel 300/HIT a vyšší

Ceník Optimum Nonstop

Optimum Nonstop
Měsíční paušál 999,00 Kč (1188,81)

T-Mobile a pevné sítě 0 Kč/min.*
(neplatí v roamingu)
VPN 0 Kč/min.
voicemail 0 Kč/min.
Aktivace zdarma
Deaktivace zdarma

* Nulová sazba se uplatní okamžitě, tyto hovory nespotřebovávají tarifní ani bonusový kredit.

Tarifní zvýhodnění a balíčky k tarifům Podnikatel
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Ceník tarifů a tarifních nabídek T-Mobile
Minutové tarify, Kreditní tarify včetně tarifu Mých5 a tarif T1 nelze od 1. 2. 2009 nově aktivovat.

� kredit lze čerpat na volání, SMS
i MMS

� když se kredit nevyčerpá, převádí
se do dalších období

Kreditní tarify

Kredit 250 Kredit 450 Kredit 700 Kredit 1 200 Kredit 2 000
Měsíční platba 250 Kč (297,50) 450 Kč (535,50) 700 Kč (833,–) 1 200 Kč (1 428,–) 2 000 Kč (2 380,–)

standardní HIT standardní HIT standardní HIT standardní HIT standardní HIT
nabídka nabídka nabídka nabídka nabídka

Měsíční kredit 250,– 300,– 450,– 540,– 700,– 840,– 1 200,– 1 440,– 2 000,– 2 400,–
na volání, SMS a MMS (297,50) (357,–) (535,50) (642,60) (833,–) (999,60) (1 428,–) (1 713,60) (2 380,–) (2 856,–)

Cena minuty 5,– (5,95) 4,50 (5,36) 3,50 (4,17) 3,– (3,57) 2,50 (2,98)

Cena SMS 1,– (1,19) 1,– (1,19) 1,– (1,19) 1,– (1,19) 1,– (1,19)

Cena MMS 5,– (5,95) 5,– (5,95) 5,– (5,95) 5,– (5,95) 5,– (5,95)

Příklad, jak můžete až 50 minut až 60 minut až 100 minut až 120 minut až 200 minut až 240 minut až 400 minut až 480 minut až 800 minut až 960 minut

kredit čerpat až 250 SMS až 300 SMS až 450 SMS až 540 SMS až 700 SMS až 840 SMS až 1 200 SMS až 1 440 SMS až 2 000 SMS až 2 400 SMS

až 50 MMS až 60 MMS až 90 MMS až 108 MMS až 140 MMS až 168 MMS až 240 MMS až 288 MMS až 400 MMS až 480 MMS

Uvedené ceny jsou v Kč bez (v závorce včetně) DPH. Účtuje se první minuta celá, poté je již doba spojení účtována po třiceti sekundách. Uvedené ceny platí v rámci kreditu i po jeho vyčerpání. SMS odeslané v rámci služeb Premium
SMS jsou účtovány jinými sazbami dle aktuálního Ceníku. Více informací a kompletní podmínky kreditních tarifů najdete na www.t-mobile.cz/kreditnitarify.

Minutové tarify

Ceník tarifů T-Mobile T 30 T 80 T 160 T 300 T 600 T 1 500
Měsíční paušál 190,– (226,10) 450,– (535,50) 650,– (773,50) 990,– (1 178,10) 1 790,– (2 130,10) 3 750,– (4 462,50)

Volné minuty 30 80 160 300 600 1 500
standardní HIT standardní HIT standardní HIT standardní HIT standardní HIT standardní HIT

nabídka nabídka nabídka nabídka nabídka nabídka
T-Mobile 4,– (4,76) 3,20 (3,81) 3,50 (4,17) 2,80 (3,33) 3,50 (4,17) 2,80 (3,33) 3,50 (4,17) 2,80 (3,33) 3,– (3,57) 2,40 (2,86) 2,50 (2,98) 2,– (2,38)

Ostatní sítě v ČR 6,– (7,14) 4,80 (5,71) 4,50 (5,36) 3,60 (4,28) 4,– (4,76) 3,20 (3,81) 3,50 (4,17) 2,80 (3,33) 3,– (3,57) 2,40 (2,86) 2,50 (2,98) 2,– (2,38)

SMS 1,70 (2,02) 1,– (1,19) 1,70 (2,02) 1,– (1,19) 1,70 (2,02) 1,– (1,19) 1,70 (2,02) 1,– (1,19) 1,70 (2,02) 1,– (1,19) 1,70 (2,02) 1,– (1,19)

Uvedené ceny jsou v Kč bez (v závorce včetně) DPH. Účtuje se první minuta celá, poté je již doba spojení účtována po sekundách. Sazby na volání jsou uvedeny v Kč za minutu. SMS odeslané v rámci služeb Premium SMS jsou účtovány jinými sazbami dle aktuálního Ceníku.
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Tarif Mých5

Tarif Mých5 nabízí výhodnější volání a SMSkování pěti vybraným číslům,
které je možné zvolit ze všech sítí.

Ceník tarifu Mých5

Měsíční platba 350,– (416,50)

Sazby Standard HIT
Měsíční kredit na volání, SMS a MMS 350,– (416,50) 420,– (499,80)

Volání na 5 vybraných čísel 2,50 (2,98)

SMS na 5 vybraných čísel* 0,50 (0,60)

Volání na ostatní čísla 5,50 (6,55)

SMS na ostatní čísla 1,50 (1,79)

* SMS odeslané z SMS brány na t-zones jsou vždy účtovány jako SMS na ostatní čísla.
Uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH a platí v rámci ČR. Účtuje se první minuta celá, poté je již doba spojení
účtována po třiceti sekundách. První nastavení všech pěti čísel je zdarma. Každý následující kalendářní měsíc
je možné provést pět změn nastavení těchto čísel, a to zdarma. Volání na číslo 4603 je ze sítě T-Mobile zdarma.
Nelze aktivovat po 18. 1. 2009. Více na www.mych5.cz

Tarif T 1

Tento tarif je určen pro zákazníky, kteří chtějí přejít z Twistu na tarif.
SIM karta musí být v okamžiku převodu z Twistu na tarif alespoň
3 měsíce aktivní v rámci předplacené služby Twist. Účastnická
smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. K tarifu T 1 není možné
zakoupit telefon za zvýhodněnou cenu.

Ceník tarifu T 1

Měsíční paušál 49,– (58,31)

Sazby
Vlastní síť 3,90 (4,64)

Ostatní sítě v ČR 5,90 (7,02)

SMS 1,– (1,19)

Uvedené ceny jsou v Kč bez (v závorce včetně) DPH. Sazby na volání jsou uvedeny v Kč za minutu.
Účtuje se první minuta celá, poté je již doba spojení účtována po sekundách.
Tarif T 1 je možné změnit na kterýkoli z aktuálně nabízených tarifů T-Mobile, v případě přechodu na tarif se
zvýhodněním HIT je potřeba uzavřít Účastnickou smlouvu na 2 roky. Změna jakéhokoli tarifu na tarif T 1 není možná.

Tarif Happy Partner

Ceník tarifu Happy Partner

Měsíční paušál 39,– (46,41)

Sazby
T-Mobile 3,50 (4,17)

T-Mobile – Moji blízcí 1,90 (2,26)

Ostatní sítě v ČR 5,50 (6,55)

SMS 1,70 (2,02)

Uvedené ceny jsou v Kč bez (v závorce včetně) DPH. Účtuje se první minuta celá, poté je již doba spojení
účtována po sekundách. Od 1. 2. 2009 si tento tarif mohou nově aktivovat pouze firemní zákazníci.

SIM karty s tarifem Happy Partner (tzv. Partner SIM karty) je možné
objednat k tarifům T-Mobile. Jejich aktivace je zdarma. K tarifu Happy
Partner není možné zakoupit telefon za zvýhodněnou cenu.

Počet Partner SIM karet, které můžete využívat:
Výše měsíčního paušálu (bez DPH) Počet Partner SIM karet
vámi využívaného tarifu*
≥ 150 Kč 1
≥ 450 Kč 2
≥ 900 Kč 3

* Nárok na Partner SIM karty se počítá ze součtu měsíčních paušálů aktivních tarifů pod jednou smlouvou (jedno
RČ/IČ), a to i starších typů tarifů (jejich výčet naleznete na www.t-mobile.cz) bez příplatků za tarifní zvýhodnění.

Více informací k tarifu Happy Partner na www.t-mobile.cz

Můj limit

Ceník služby Můj limit

Nastavení/změna/zrušení limitu 5,– (5,95)

Informační SMS o dosažení limitu 5,– (5,95)

Potvrzující příchozí SMS 0,– (0,–)

SMS odeslaná na číslo 4603 0,– (0,–)

Uvedené ceny jsou v Kč bez (v závorce včetně) DPH. Informační SMS o dosažení limitu je zpoplatněna až po
úspěšném doručení. Zasílány jsou v době od 8.00 do 20.00 hod. (pokud bude limitu dosaženo po 20.00 hod.,
bude SMS odeslaná následující den). Aktivace služby Můj limit (první nastavení limitu) se uplatní od počátku
následujícího zúčtovacího období. V případě, že máte telefon několik dní vypnutý, nemusí být informační SMS
doručena. Do limitu se nezapočítávají měsíční paušály, jednorázové platby (např. za výměnu SIM karty), slevy,
smluvní pokuty apod. Jejich kompletní výčet najdete na www.t-mobile.cz

Moje útrata

Jednoduše zjistíte, kolik jste již utratili a kolik vám ještě zbývá volných
jednotek pro telefonní číslo. Služba je určená tarifním zákazníkům.

Ceník služby Moje útrata

Aktivace/měsíční paušál zdarma
Cena za zjištění přes Můj T-Mobile zdarma
Příchozí informační SMS 5,– (5,95)

Utracená částka je uváděna bez DPH 19 %. Služba Moje útrata slouží pouze pro orientaci – informace o útratě
jsou dostupné zpravidla s 8hodinovým zpožděním, v případě některých služeb (např. u roamingových hovorů)
s odstupem až několika dnů. V informaci o utracené částce nejsou zohledněny množstevní ani jiné slevy.
SMS odeslané na číslo 4603 z ČR jsou zdarma (při odeslání ze zahraničí dle roamingového tarifu). Cena příchozí
informační SMS je uvedena vč. (v závorce bez) DPH. Více na www.t-mobile.cz/mojeutrata
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Služba Moji blízcí*

Měsíční paušál 39,– (46,41)

Měsíční paušál v případě tarifu
Happy Partner 0,–
Přihlášení člena do skupiny 20,– (23,80)

Volání v rámci skupiny 1,90 (2,26)

* Lze využít pouze s minutovými tarify.
Uvedené ceny jsou v Kč bez (v závorce včetně) DPH. Účtuje se první minuta celá, dále je již doba spojení účtována po sekundách.

Do skupiny Moji blízcí je možné zařadit telefonní čísla (SIM karty) smluvně vedená pod jedním rodným číslem
nebo IČ. Službu Moji blízcí můžete využívat s tarify T 30, T 80, T 160, T 300, T 600, T 1 500, Profi 120*
(včetně jejich HIT variant), s tarifem BAV SE a tarifem Happy Partner. Twist nebo starší tarify T-Mobile
je potřeba nejprve převést na některý z uvedených tarifů.

* Tarif je určen pro zákazníky s uzavřenou Rámcovou smlouvou nebo Smlouvou významného zákazníka. Více informací na www.t-mobile.cz

Pod jedním RČ/IČ může existovat jen jedna skupina. Jedno telefonní číslo může být součástí jen jedné skupiny. Zvýhodněná sazba na volání v rámci skupiny
se uplatňuje po provolání volných minut. V měsíci, ve kterém si službu Moji blízcí aktivujete, bude paušál za tuto službu poměrně upraven a účtován jen za období,
kdy byla služba aktivní. V případě odchodu některého člena ze skupiny je jeho Vyúčtování služeb stále vystavováno na osobu, pod kterou byly jednotlivé smlouvy
před založením skupiny převedeny. Uživatelé se však mohou dohodnout i na převodu smlouvy zpět na odcházejícího člena skupiny.

Ceník zvýhodnění T-Mobile Rodina

Správce + 1 člen 671,43 (799,–)

Správce + 2 členové 671,43 (799,–)

Správce + 3 členové 755,46 (899,–)

Správce + 4 členové 839,50 (999,–)

Ceník zvýhodnění T-Mobile Tým

Správce + 1–4 členové 699,– (831,80)

Uvedené ceny jsou bez DPH, menším písmem v závorce včetně DPH. Tato zvýhodnění umožňují zvolit si maximálně 4 telefonní čísla (Skupinu) a uskutečňovat volání
se členy Skupiny a mezi členy Skupiny navzájem v síti T-Mobile za cenu 0 Kč/min. Při volání ve skupině se nečerpají volné minuty ani kredit. Tarifní zvýhodnění
je oprávněn aktivovat pouze tarifní účastník, který využívá některý z minutových či kreditních tarifů nebo tarif Mých5. Zvýhodnění nelze využívat s datovými tarify
vč. Twist Internet, Twist Internet Basic a tarifem Rodina. Členem se může stát i zákazník Twist. Minimální doba členství je 30 dní. Správcem nemůže být účastník
s Rámcovou smlouvou. Tarifní zvýhodnění nelze využít na volání v zahraničí. Zvýhodnění se v následujících zúčtovacích obdobích automaticky obnovuje, dokud není
deaktivováno. Výše měsíčního paušálu ve Vyúčtování služeb Správce zohledňuje vždy počet dní v měsíci, ve kterém bylo zvýhodnění aktivní, a u T-Mobile Rodina
rovněž nejvyšší počet členů skupiny v každém z těchto dní.

Tarifní zvýhodnění a balíčky

Ceník tarifních zvýhodnění a balíčků

Výhody Měsíční paušál
SMS Nonstop1 Posílání SMS do sítě T-Mobile zdarma 147,06 Kč (175,–)

Víkend Nonstop1 Volání do sítě T-Mobile o víkendech a svátcích zdarma 147,06 Kč (175,–)

Mimo špičku Volání do sítě T-Mobile mimo špičku, tj. od 20 do 8 hodin v pracovní dny
nonstop1 a o víkendech, zdarma 251,26 Kč (299,–)

Girls Talk platíte pouze první 3 min. volání v rámci sítě T-Mobile, poté voláte zdarma 59,– (70,21)

Kredit Víkend+2 volání o víkendu a státních svátcích do sítě T-Mobile za 0,50 Kč/min. vč. DPH 66,39 (79,–)

Víkend+3 volání v rámci sítě jen za 0,50 Kč/min. (0,60) o víkendech a svátcích 29,– (34,51)

Volání 50+ 50 volných minut měsíčně na volání v síti T-Mobile 119,– (141,61)

– minuta vás tak stojí 2,38 Kč (2,83)
Volání 200+ 200 volných minut měsíčně na volání v síti T-Mobile 399,– (474,81)

– minuta vás tak stojí 2 Kč (2,38)
T-Mobile 1 000 volných minut měsíčně na volání v síti T-Mobile mimo špičku 249,– (296,31)

mimo špičku (19.00–8.00) a o víkendech – minuta vás tak stojí jen 0,25 Kč (0,30)
NEJ Nonstop voláte a posíláte SMS na NEJ číslo zdarma 150,– (178,50)

Kredit Pevná+2 volání na pevnou linku jen za 0,50 Kč/min. vč. DPH 66,39 (79,–)

Pevná+3 volání na pevnou linku jen za 1 Kč/min. (1,19) 49,– (58,31)

Pevná 1 000 volných minut měsíčně na volání na pevnou linku mimo špičku 249,– (296,31)

mimo špičku (19.00–8.00) a o víkendech – minuta vás tak stojí jen 0,25 Kč (0,30)
SMS Víkend+ 1 000 volných SMS měsíčně do sítě T-Mobile o víkendech 66,39 (79,–)

a státních svátcích; SMS vás tak stojí 0,06 Kč (0,08)
SMS 100+ 100 volných SMS měsíčně do všech sítí – SMS vás tak stojí jen 0,79 Kč (0,94) 79,– (94,01)

MMS 15+ 15 volných MMS měsíčně do všech sítí – MMS vás tak stojí 3,27 Kč (3,89) 49,– (58,31)

1) Lze aktivovat pouze k novým tarifům Přátelé, Rodina a TOP Club.
2) Lze využít pouze s kreditními tarify.
3) Lze využít pouze s minutovými tarify.

Uvedené ceny jsou bez (v závorce vč.) DPH. Účtování zvýhodnění či balíčku se řídí tarifem, ke kterému je zvýhodnění či balíček aktivován, pokud není uvedeno jinak.
Uvedená zvýhodnění a balíčky nelze využít v roamingu. Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího měsíce a nelze je proplatit. Zvýhodněné sazby a volné
jednotky se uplatňují po vyčerpání volných jednotek (kreditu) v rámci tarifu, kromě zvýhodnění Pevná mimo špičku, Kredit Pevná+, Kredit Víkend+, SMS Víkend+,
SMS Nonstop, Víkend Nonstop a Mimo špičku Nonstop, kdy se zvýhodněné sazby a volné jednotky uplatňují jako první. Všechna uvedená zvýhodnění je možné mít
aktivována současně (u Volání 50+ a Volání 200+ logicky jen jedno z nich, zvýhodnění Víkend Nonstop a Mimo špičku Nonstop nelze využívat současně se
zvýhodněním Kredit Víkend+, zvýhodnění Mimo špičku Nonstop nelze využívat současně se zvýhodněním T-Mobile mimo špičku a zvýhodnění SMS Nonstop nelze
využívat společně se zvýhodněním SMS Víkend+, v těchto případech vylučitelnosti nově aktivované zvýhodnění deaktivuje dřívější neslučitelné). Zvýhodnění se
v následujících zúčtovacích obdobích automaticky obnovuje, dokud není deaktivováno. Více o těchto zvýhodněních najdete na www.t-mobile.cz. U zvýhodnění
Pevná+ se účtují první dvě minuty celé, poté je doba spojení účtována po minutách. Tento princip se uplatňuje na všechny hovory do pevné sítě v ČR, včetně hovorů
uskutečněných v rámci volných minut. Poskytování zvýhodnění Pevná+ může být v budoucnu ukončeno, a to i pro jeho stávající uživatele, o čemž by T-Mobile
informoval minimálně s 30denním předstihem na www.t-mobile.cz. První tři minuty odchozího hovoru se zvýhodněním Girls Talk jsou účtovány dle tarifu Účastníka
a uplatňují se na ně nevyčerpané volné jednotky z tarifu nebo zvýhodnění. Po třetí minutě odchozího hovoru do sítě T-Mobile se zvýhodněním Girls Talk
se nečerpají volné minuty či kredit. Zvýhodnění Girls Talk nelze využívat s internetovými tarify. Maximální délka hovoru je z technických důvodů omezena na 65 min.

Se zvýhodněním NEJ Nonstop se při volání a SMSkování na NEJ číslo nespotřebovávají volné jednotky. Zvýhodněná sazba na volání na NEJ číslo je 0 Kč/min., pro
SMSkování na NEJ číslo je cena za SMS 0 Kč. Při nedodržení uvedené doby uplatnění zvýhodnění Víkend Nonstop a Mimo špičku Nonstop je celý hovor účtován
bez uplatnění zvýhodnění. U z výhodněji SMS Nonstop, Víkend, Nonstop a Mimo špičku Nonstop, se uplatňuje limit 10 000 jednotek v jednom zúčtovacím období.



Internetové tarify a zvýhodnění

Ceník tarifů pro Internet 4G

Internet Internet Internet
Basic3) Standard Premium

Měsíční paušál 399,– (474,81) 699,– (831,81) 999,– (1 188,81)

Připojení přes Internet 4G 4G/EDGE/GPRS 4G/EDGE/GPRS
Volné jednotky neomezeně/-/- neomezeně neomezeně
Připojení přes 15,– (17,85) 15,– (17,85) neomezeně
HotSpot1) (Kč/10 min.)

Další ceny a informace
Rychlost stahování2) až až až
(negarantováno) 512 kb/s 512 kb/s 1 024 kb/s
Měsíční kvóta FUP * 2 GB 5 GB 10 GB
Cena za dodatečný 99,– (117,81) 99,– (117,81) 99,– (117,81)

1 GB FUP
Hlasová volání a SMS
Hlasová volání 6,– (7,14) 6,– (7,14) 6,– (7,14)

SMS 1,70 (2,02) 1,70 (2,02) 1,70 (2,02)

Uvedené ceny jsou v Kč (v závorce včetně) DPH. U hlasových volání a klasických datových přenosů (CSD)
se účtuje první minuta celá, dále je již doba spojení účtována po sekundách.

1) Pro bezplatný přístup u tarifu Internet Premium je potřeba odeslat registrační SMS ve tvaru OPEN na číslo 9526.
Zaslání registrační SMS je zdarma. Poté obdržíte SMS s uživatelským jménem a heslem pro opakovaný přístup
ke službě HotSpot. Registrační SMS musí být zaslána ze SIM karty, na které je aktivován tarif Internet Premium.

2) Přenosová rychlost závisí na lokálních podmínkách a zvoleném tarifu. Výše uvedená rychlost je rychlostí
maximální, minimální rychlost vzhledem k charakteru poskytované služby nelze zaručit.

3) U web’n’walk tarifu Internet Basic je možné využívat WAP přes APN GPRS WAP za ceny uvedené
ve standardním Ceníku. S tarifem Internet Basic se nelze připojit přes EDGE a GPRS.

S tarify Internet Basic, Internet Standard a Internet Premium se uzavírá
Účastnická smlouva na 1 rok, 2 roky nebo na dobu neurčitou. Při uzavření
Účastnické smlouvy na dobu určitou si můžete zakoupit modem či datovou
kartu za zvýhodněnou cenu. Při prodloužení smlouvy na dobu určitou
si může zákazník vybrat dotované zařízení nebo získat 2 nebo 4 měsíční
paušály zdarma při uzavření smlouvy na 1 nebo 2 roky (hodnota plnění
zdarma je zahrnuta v ceně 5. měsíčního paušálu bez jeho navýšení).

Kompletní podmínky služby T-Mobile Internet 4G najdete
na www.t-mobile.cz

Tarif Data&SMS

Měsíční paušál 195,– (232,05)

Přenos dat přes GPRS – sazby
Internet/intranet 0,03/kB (0,036/kB)

WAP 0,30/kB (0,357/kB)

Klasický přenos dat (CSD) – sazby
T-Mobile 3,– (3,57)

Pevná síť v ČR špička 9,40 (11,19)

mimo špičku 4,– (4,76)

noční hodiny 2,– (2,38)

ostatní sítě v ČR 5,– (5,95)

SMS 1,– (1,19)

Uvedené ceny jsou v Kč bez (v závorce včetně) DPH. U klasických datových přenosů (CSD) jsou ceny uvedeny
v Kč za minutu a účtuje se první minuta celá, poté je již doba spojení účtována po sekundách. U přenosů dat
prostřednictvím GPRS jsou ceny uvedeny v Kč za kB. Přenosy přes GPRS jsou účtovány po 1 kB. Uvedené ceny
se vztahují pouze na datová spojení. Hlasové a faxové služby nejsou u tohoto tarifu k dispozici. S Tarifem
Data&SMS nelze využívat nabídku Happy Partner.

K tarifu Data&SMS je možné aktivovat některé z tarifních zvýhodnění Surf+, Surf&Mail+ a Internet+.

Časová pásma pro tarif Data&SMS:
špička: Po–Pá 8.00–19.00 hod.
mimo špičku: Po–Pá 19.00–22.00 hod.

So, Ne a státní svátky 8.00–22.00 hod.
noční hodiny: 22.00–8.00 hod.

Účastnická smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. K tarifu Data&SMS
není možné zakoupit telefon za zvýhodněnou cenu.

* Ve všech neomezených tarifech je zavedeno kritérium tzv. FUP (Fair Usage Policy) z důvodu snahy o zajištění
stejné kvality a dostupnosti služby pro všechny její uživatele. Po překročení stanoveného objemu přenesených
dat během jednoho zúčtovacího období (u předplacených karet se objem dat počítá za posledních 30 dní)
bude omezena rychlost přenosu. Plná rychlost přenosu je obnovena na začátku následujícího zúčtovacího
období. Na připojení přes HotSpot se kritérium FUP nevztahuje. Více na www.t-mobile.cz/internet

T-Mobile Czech Republic a.s. nenese v žádném případě odpovědnost za obsah internetových stránek,
ke kterým se zákazník prostřednictvím datových služeb T-Mobile připojí.
Cena paušálu za bezplatné období je obsažena v ceně paušálu následujícího období bez jeho navýšení.
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T-Mobile HotSpot

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Přihlášení přes SMS
(cena za 10 min.) 15,– (17,85) 17,85
Časový kupon: 1 hodina 150,– (178,50) 178,50
Časový kupon: 3 hodiny 200,– (238,–) 238,–
Časový kupon: 24 hodin 500,– (595,–) 595,–

Seznam lokalit v ČR, aktuální roamingové ceny a další informace naleznete na www.t-mobile.cz/hotspot nebo vám
je sdělí na 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile).
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Tarifní zvýhodnění Surf+ a Surf&Mail+ můžete mít aktivována současně.
U těchto tarifních zvýhodnění je nastaven limit maximální měsíční platby
ve výši 799 Kč (950,81 vč. DPH) bez ohledu na množství přenesených
dat. Tento limit platí pro přenosy prostřednictvím EDGE/GPRS v síti
T-Mobile CZ.

Akce! Zákazníci si mohou vyzkoušet zvýhodnění Surf+ nebo Surf&Mail+
během jednoho měsíce bez paušálu v případě, že si některé z nich
aktivují do 30. 6. 2009. Nabídka platí pro první aktivaci.

Ceník internetových zvýhodnění

Surf+ Surf&Mail+
Měsíční paušál 99,– (117,81) 199,– (236,81)

Prohlížení internetu a WAPu neomezeně neomezeně
E-mail � Postm@n přes POP3 neomezeně neomezeně

� SMTP/IMAP/POP3/
/Mail for Exchange 0,05,–/kB (0,06) neomezeně

Měsíční kvóta FUP 50 MB 100 MB

Internet+ Internet
Premium+*

Měsíční paušál 699,– (831,81) 999,– (1 188,81)

Volné jednotky Internet neomezeně neomezeně
Volné jednotky WAP neomezeně neomezeně
Měsíční kvóta FUP 2 GB 30 GB

* Toto zvýhodnění již nelze aktivovat.
Uvedené ceny jsou v Kč bez (v závorce vč.) DPH. Účtovací jednotkou je 5 kB. Rychlost stahování není garantována
a může dosahovat až 236,8 kb/s. Případná deaktivace tarifního zvýhodnění je možná nejdříve 30 dní po jeho aktivaci.

Protokoly zdarma se vztahují jen na APN Internet a APN WAP v síti T-Mobile ČR. Využití služby Postm@n přes POP3
zdarma v rámci zvýhodnění Surf+ a Twist Surf+ vyžaduje specifické nastavení telefonu, více
na www.t-mobile.cz/postmanpop3. Neomezený přístup k e-mailu zdarma v rámci zvýhodnění Surf&Mail+ je platný
pro příjem a odesílání pošty prostřednictvím protokolů POP3/IMAP4/SMTP, provoz Nokia Mail for Exchange
(nebo jiné ActiveSync aplikace) se vztahuje jen na porty 443 a 80.

Pro zákazníky, kteří mají internetové zvýhodnění Surf+ nebo Surf&Mail+ aktivované od 12. 12. 2007 (nepřetržitě se
obnovující), platí dřívější verze Ceníku a podmínek, které jsou k dispozici na www.t-mobile.cz. Přechod na novou
verzi zvýhodnění je možný zdarma zasláním zprávy GPRS A SRF (pro Surf+) nebo GPRS A SAM (pro Surf&Mail+)
na číslo 4603.

Při uzavření nové smlouvy na dobu určitou nebo prodloužení stávající smlouvy spolu s pořízením Nokia N95,
Nokia E90, Nokia E65, Nokia E51, iPhone 3G, MDA Touch, MDA Vario III, Nokia E66, MDA Compact IV, Vario IV
za zvýhodněnou cenu platí pro Internet+ zvýhodněný měsíční poplatek 399 Kč bez DPH (474,81 Kč s DPH).
Zvýhodněný měsíční poplatek je podmíněn závazkem využívání Internet+ po dobu 12 měsíců a je poskytován
po dobu trvání účastnické smlouvy (maximálně po dobu 24 měsíců).

Při uzavření nové smlouvy na dobu určitou nebo prodloužení stávající smlouvy do 31. 10. 2008 spolu s pořízením
iPhone 3G za zvýhodněnou cenu platí pro Surf&Mail+ zvýhodněný měsíční poplatek 99,50 Kč bez DPH
(118,41 Kč s DPH) po dobu trvání účastnické smlouvy (maximálně po dobu 24 měsíců).

Nabídka zvýhodněné ceny Internet+ a Surf&Mail+ neplatí pro zákazníky s Rámcovou smlouvou.
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Ceník nových tarifů Internet ADSL

Internet ADSL Standard Internet ADSL Premium
Aktivační poplatek* 1 Kč vč. DPH 1 Kč vč. DPH
Měsíční paušál 399,– (474,81) 599,– (712,81)

Připojení přes Internet ADSL
Volné jednotky neomezeně neomezeně
Připojení přes HotSpot (Kč/10 min.) 15,– (17,85) 15,– (17,85)

Další ceny a informace
Rychlost stahování1) až 8 Mb/s až 16 Mb/s
Měsíční kvóta FUP neomezeně neomezeně
Hlasová volání a SMS
Hlasová volání 6,– (7,14) 6,– (7,14)

SMS 1,70 (2,02) 1,70 (2,02)

Ceník tarifů Internet ADSL akitivovaných do 30. 11. 2008

Internet ADSL Basic Internet ADSL Standard Internet ADSL Premium
Aktivační poplatek* 1 Kč vč. DPH 1 Kč vč. DPH 1 Kč vč. DPH
Měsíční paušál 399,– (474,81) 599,– (712,81) 1 199,– (1 426,81)

Připojení přes Internet ADSL
Volné jednotky neomezeně neomezeně neomezeně
Připojení přes HotSpot (Kč/10 min.) 15,– (17,85) 15,– (17,85) 15,– (17,85)

Další ceny a informace
Rychlost stahování1) až 2 Mb/s až 4 Mb/s až 8 Mb/s
Měsíční kvóta FUP neomezeně neomezeně neomezeně
Hlasová volání a SMS
Hlasová volání 6,– (7,14) 6,– (7,14) 6,– (7,14)

SMS 1,70 (2,02) 1,70 (2,02) 1,70 (2,02)

Internet ADSL se zachováním hlasové služby

Měsíční paušál dle zvoleného tarifu Internet ADSL
� účtuje a fakturuje TMCZ
Měsíční paušál dle zvoleného hlasového tarifu O2 pokrývající
používání pevné linky
� v případě využívání tarifu O2 Mini je cena ze strany O2 navýšena

o 100 Kč, celkové náklady 299 Kč bez DPH (355,81 vč. DPH)
� účtuje a fakturuje O2

Internet ADSL bez hlasové služby

Měsíční paušál dle zvoleného tarifu Internet ADSL
� účtuje a fakturuje TMCZ
Poplatek za používání pevné linky ve výši 290 Kč bez DPH
(345,10 vč. DPH)
� účtuje a fakturuje TMCZ

Přechod na nové ADSL tarify je možný zdarma na Zákaznické lince 4603.

Akce! Získejte 20% slevu na měsíční paušál ADSL (maximálně však 178,50 Kč vč. DPH), pokud máte aktivní tarif ADSL a zároveň hlasový tarif od T-Mobile.

Uvedené ceny jsou v Kč bez (v závorce včetně) DPH. U hlasových volání a klasických datových přenosů
(CSD) se účtuje první minuta celá, dále je již doba spojení účtována po sekundách. Tarify lze využívat pouze
s koncovým zařízením podporujícím službu ADSL.
1) Přenosová rychlost závisí na lokálních podmínkách a zvoleném tarifu.

* Standardní cena aktivace je 499 Kč bez DPH (593,81 vč. DPH). Pokud účastník uzavře Účastnickou smlouvu
na využívání služby Internet ADSL na 24 měsíců a sjednanou dobu trvání Účastnické smlouvy dodrží, cena
aktivace je 1 Kč bez DPH (1,19 Kč vč. DPH). Pokud účastník předčasně Účastnickou smlouvu ukončí, a nedodrží
tak sjednanou dobu jejího trvání, ztrácí na slevu na aktivační poplatek nárok a rozdíl mezí běžnou a sníženou
cenou aktivačního poplatku mu bude vyúčtován. Užívání pevné linky pro tarify Internet ADSL bez hlasové služby
je zpoplatněno částkou 290 Kč (345,10 vč. DPH) měsíčně.

T-Mobile Czech Republic a.s. nenese v žádném případě odpovědnost za obsah internetových stránek, ke kterým
se zákazník prostřednictvím datových služeb T-Mobile připojí.Cena paušálu za bezplatné období je obsažena
v ceně paušálu následujícího období bez jeho navýšení.



Ceník Twist tarifů

Původní Twist tarify

Twist Standard

Špička Večerní hodiny
8.00–19.00 19.00–8.00 a víkendy

Volání do sítě T-Mobile 5,70 3,40
SMS do všech sítí 3,40 3,40
Ostatní tel. sítě v ČR 7,90 7,90
SMS 3,40 3,40

Twist SMS

Po celý den
Všechny tel. sítě v ČR 7,50
T-Mobile NEJ 3,40
SMS 2,–

Twist Extra

Měsíční paušál
Za celý měsíc 69,–
Od 15. dne v měsíci 34,50

Špička Večerní hodiny
8.00–19.00 19.00–8.00 a víkendy

T-Mobile 4,50 3,–
T-Mobile NEJ 3,40 3,–
Pevná síť v ČR 4,50 3,–
Ostatní tel. sítě v ČR 6,50 6,50
SMS 2,– 2,–

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Sazby na volání jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je již
doba spojení účtována po sekundách. Tarify Twist Standard, Twist SMS a Twist Extra již nelze aktivovat. Částka 69 Kč za
využívání tarifu Twist Extra vám bude automaticky odečtena z vašeho kreditu vždy po půlnoci prvního dne v kalendářním
měsíci. Účtuje se první minuta celá, poté je již doba spojení účtována po třiceti sekundách. Nyní si již nemusíte
manuálně měnit nastavení z tarifu Twist Start (do kterého jste byli převedeni z důvodu nedostatečného kreditu) na tarif
Twist Extra, ale automaticky vám toto nastavení změníme po dobití kreditu (pokud si tarif Twist Extra neodhlásíte).

Změna Twist tarifu
Mezi tarify je první změna zdarma (kromě změny na tarif Twist Mých5),
druhá a každá další změna je zpoplatněna částkou 113 Kč. Změna
z jakéhokoli tarifu Twist na Twist Týden je vždy zdarma (zákazník zaplatí
pouze první týdenní poplatek).

Základní Twist tarify

Twist Start, Twist ProSMS, Twist Týden

Twist Twist Twist
Start ProSMS Týden

Týdenní poplatek – – 19,–
T-Mobile 5,90 6,90 3,50
Pevná síť 5,90 6,90 3,50
Ostatní mobilní sítě
v ČR 5,90 6,90 5,90
SMS 2,90 1,90 1,90
MMS 10,– 10,– 10,–

Twist Mých5

5 vybraných čísel Ostatní čísla
Volání do všech sítí 3,50 7,–
SMS do všech sítí 1,50 3,50
MMS 10,– 10,–

Twist Maxi

Twist Maxi Twist Maxi dobito
Dobíjení dobití méně než 600 Kč dobití více než 600 Kč
Volání 6,90 3,90
SMS 2,90 1,90
MMS 10,– 10,–

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Účtuje se první minuta celá, poté je již doba spojení účtována po třiceti
sekundách. V případě, že se rozhodnete pro změnu tarifu, první změna tarifu je zdarma (kromě změny na tarif
Twist Mých5, která je vždy zpoplatněna částkou 113 Kč vč. DPH). Ostatní změny jsou zpoplatněny dle Ceníku
služeb kromě změny z jakéhokoli Twist tarifu na Twist Týden, která je vždy zdarma (zaplatíte pouze první týdenní
poplatek). První nastavení všech pěti čísel u tarifu Twist Mých5 je zdarma. Každý následující kalendářní měsíc
je možné provést zdarma dalších pět změn nastavení těchto čísel. Zvýhodněné sazby tarifu Twist Maxi platí při
jednorázovém dobití 600 Kč a více a platí po dobu 30 dnů. První převedení do tarifu Twist Maxi je zdarma.
Více na www.t-mobile.cz/twist

T-Mobile Combi

Ceník tarifu T-Mobile Combi

T-Mobile T-Mobile
Combi 300 Combi 300 HIT

Minimální měsíční dobití 300 Kč 300 Kč
Telefon za zvýhodněnou cenu ano ne
Kredit navíc každý měsíc --- 20 % (60 Kč)
Volání do všech sítí (min.) 5,95 Kč 5,95 Kč
SMS do všech sítí 1,20 Kč 1,20 Kč
MMS do všech sítí 5,95 Kč 5,95 Kč

Ceny uvedeny včetně DPH. Ostatní ceny se řídí ceníkem tarifu Twist Start. Účtuje se první minuta celá
a poté po 30 vteřinách.
Účastnická smlouva v tarifech T-Mobile Combi se uzavírá na dobu 24 měsíců.
Ceny telefonů za zvýhodněnou cenu se řídí ceníkem telefonů pro kreditní a minutové tarify při minimální měsíční
útratě 250 Kč. Při zakoupení telefonu za zvýhodněnou cenu je třeba dobít vázaný kredit 1 000 Kč.

Ostatní poplatky (včetně DPH):
Aktivační poplatek je 1 Kč.
Poplatek za změnu tarifu z Twist Start na T-Mobile Combi při
dodatečném plnění závazku minimálního měsíčního dobití je 100 Kč.
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Twist tarify ze speciálních edic

Twist Internet Twist Internet Basic*
Měsíční paušál 850,– 475,–
Připojení přes Internet 4G/EDGE/GPRS 4G
Rychlost stahování
(negarantováno) až 512 kb/s až 512 kb/s
Volné jednotky Internet neomezeně neomezeně
Volné jednotky WAP neomezeně –

* S tarifem Internet Basic se nelze připojit přes EDGE a GPRS.
Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH. Ceny hlasových hovorů a SMS se řídí tarifem Twist Standard, nelze však
využívat službu NEJ. Změna tarifu Twist Internet nebo Twist Internet Basic na jiný Twist tarif není možná.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA! Pořiďte si rychlý internet bez závazků díky Twist sadě
s 4G modemem a ročním předplaceným tarifem Twist Internet Basic za
3 499 Kč vč. DPH. Nabídka platí do vyprodání zásob.

Aktuální nabídka balíčků a zvýhodnění
k Twist tarifům

Výhody Cena (vč. DPH)
Girls Talk platíte pouze první 3 min. volání v rámci sítě

T-Mobile, poté voláte zdarma1 19 Kč týdně
Twist 100 volných minut v sítě T-Mobile mimo

Volání 100* špičku, tj. v pracovních dnech mimo období

od 8 do 19 hodin a po celý den o víkendech

a státních svátcích 49 Kč týdně
Twist SMS 300 volných SMS do sítě T-Mobile využitelných

Víkend 300 v rámci víkendu v době od soboty 0.00:00 hod.

do neděle 23.59:59 hod. 29 Kč týdně
Twist NEJ neomezené volání a SMS po celý týden

Nonstop1 na jedno vybrané NEJ číslo 49 Kč týdně
Twist Surf+** neomezené surfování na internetu v mobilu

a přístup ke službě Postm@n přes POP3 39 Kč týdně
Twist Víkend+ volání do stejné sítě jen za 0,50 Kč/min.

o víkendech a státních svátcích 19 Kč týdně
Twist Pevná+ volání do pevných sítí jen za 0,50 Kč/min. 19 Kč týdně

* První minuta hovoru s využitím balíčku se účtuje celá, dále je čerpání volných minut z balíčku
účtováno po 30 vteřinách.

** V balíčku neomezeného surfování na internetu v mobilu Twist Surf+ je zavedeno kritérium tzv. FUP
(Fair Usage Policy). Po překročení 15 MB během jednoho zúčtovacího období bude omezena
rychlost na 16 kb/s pro odesílání a stahování dat. Plná rychlost přenosu je obnovena na počátku
dalšího týdenního intervalu. Používání neomezeného přístupu ke službě Postm@n přes POP3
je možné dle podmínek na www.t-mobile.cz/postman

Balíček platí vždy jeden týden a obnovuje se automaticky, dokud si jej nezrušíte. Balíček Twist SMS
Volno 300 byl k 4. 9. 2007 zrušen. Více na www.t-mobile.cz/twist
1 Maximální délka hovoru je z technických důvodů omezena na 65 minut.

POZOR! Pokud Účastník provede první aktivaci tarifního zvýhodnění Twist Surf+ do 30. 6. 2009,
neplatí první 2 týdenní paušální poplatky.
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Ceník služeb T-Mobile

Záznamové služby

Hlasová schránka

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Aktivace/měsíční paušál zdarma zdarma
Informace o nově
uložených zprávách v ČR zdarma zdarma

Volání do Hlasové schránky 1,–/min.* (1,19) 2,30/min.
Volání na číslo 6611
(výběr uvítacího pozdravu) 3,–/min. (3,57) 3,57/min.

Uložení vybraného pozdravu 12,61 (15,–) 15,–

* Platí pro aktuálně nabízené tarify. Ceny platné pro starší tarify naleznete na www.t-mobile.cz nebo vám je sdělí
na 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile).

Hlasovou schránku nelze mít aktivní současně se službou MobileBox nebo Registr zmeškaných hovorů.

MobileBox Easy

Tarifní i Twist zákazníci
Aktivace/měsíční paušál zdarma
Odeslání e-mailu z MobileBox Easy zdarma
Čtení e-mailů v MobileBox Easy dle vašeho tarifu
(přes číslo 3312) – volání do sítě T-Mobile
Odeslání SMS z MobileBox Easy

� do sítě T-Mobile zdarma
� do ostatních sítí jako odeslání SMS

dle vašeho tarifu
Přeposlání e-mailu na telefon formou SMS jako odeslání SMS
(prvních 160 znaků) dle vašeho tarifu

(do odvolání zdarma)
Upozornění (notifikace) na novou zprávu
v MobileBoxu formou SMS zdarma

MobileBox

Ceník služby MobileBox Tarifní zákazníci
ceny bez (vč. DPH)

Aktivace 90,– (107,10)

Měsíční paušál 90,– (107,10)

Volání do MobileBoxu (přes číslo 3322) zdarma*
Volání do MobileBoxu z jiného telefonu
(přes číslo 603 12 3322) 1,–/min.* (1,19)

Odeslání e-mailu z MobileBoxu zdarma
Odeslání SMS z MobileBoxu

� do sítě T-Mobile zdarma
� do ostatních sítí jako odeslání SMS

dle vašeho tarifu
Odeslání faxu z MobileBoxu dle vašeho tarifu – jako

volání do příslušné sítě
Odeslání hlasové zprávy z MobileBoxu dle vašeho tarifu – jako

volání do příslušné sítě
Přeposlání e-mailu na telefon formou SMS jako odeslání SMS
(prvních 160 znaků) dle vašeho tarifu

(do odvolání zdarma)
Upozornění (notifikace) na novou zprávu
v MobileBoxu formou SMS zdarma
Hovory přepojené v rámci služby jako volání do příslušné sítě
T-Mobile Recepce dle tarifu SIM karty, na které

je T-Mobile Recepce aktivována

* Platí pro aktuálně nabízené tarify. Ceny platné pro starší tarify naleznete na www.t-mobile.cz nebo vám je sdělí
na 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile).

Registr zmeškaných hovorů

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Aktivace/měsíční paušál zdarma zdarma
Cena za doručenou SMS* zdarma zdarma

* Až do odvolání zdarma, aktuální informace na www.t-mobile.cz
Službu Registr zmeškaných hovorů nelze mít aktivní současně se službou Hlasová schránka, MobileBox nebo
MMS hlasový kurýr. V roamingu jsou zaznamenány pouze zmeškané hovory v době, kdy jste měli vypnutý telefon.

Více informací na www.t-mobile.cz

SMS a MMS brána

Do sítě T-Mobile Do ostatních sítí
SMS zdarma jako odeslání SMS,
MMS zdarma MMS dle vašeho tarifu

SMS odeslané z SMS brány na t-zones na Mých5 čísla jsou vždy účtovány jako SMS do ostatních sítí.

MMS hlasový kurýr

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Aktivace/měsíční paušál zdarma zdarma
Cena za doručenou MMS/SMS zdarma zdarma
Volání hlasovému kurýrovi dle tarifu volajícího

Maximální délka vzkazu u jednoho hovoru je 30 sekund. Platnost MMS se vzkazem je 48 hodin, poté je
MMS se vzkazem vymazána. Pokud není MMS do 36 hodin doručena volanému, obdrží volaný SMS
s odkazem na web, kde si může zprávu ve svém mobilu otevřít. Službu MMS hlasový kurýr nelze užívat
současně se službou Hlasová schránka, Registr zmeškaných hovorů nebo MobileBox. K využití této služby
je potřeba mít telefon podporující službu EDGE/GPRS a kódování zvuku AMR. Více na www.t-mobile.cz

Postm@n

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
Aktivace zdarma zdarma
SMS zdarma zdarma
Dlouhé SMS 19 Kč měsíčně (22,60 Kč)

MMS 49 Kč měsíčně (58,30 Kč)

Uvedené ceny jsou v Kč bez (v závorce včetně) DPH.

Služby Postm@n a Postm@n přes POP 3 lze aktivovat ke všem tarifům předplacených služeb Twist a ke všem
tarifním programům s měsíčním vyúčtováním, a to až pro 5 e-mailových účtů, které podporují protokol POP3
a IMAP4 a umožňuji vzdálený přístup přes tyto protokoly.
Postm@n přes SMS, dlouhé SMS a MMS umožňuje přenesení nových e-mailových zpráv doručených na
e-mailový účet formou SMS, dlouhé SMS nebo MMS do mobilního telefonu a zaslání odpovědi. Prostřednictvím
SMS a dlouhé SMS nelze přenést přílohy zprávy, přílohy přenášené MMS mají max. 300 kB. Služba se obnovuje
automaticky v měsíčních intervalech. V měsíčním předplatném nejsou započteny odpovědi, které jsou
zpoplatněny standardní cenou daného typu zprávy dle tarifu účastníka.
Postm@n přes POP3 umožňuje stahovat veškeré doručené a nepřečtené zprávy z e-mailových účtů do mobilního
telefonu nebo zařízení PDA/MDA nastaveného dle instrukcí na internetových stránkách www.t-mobile.cz. Zvýhodnění
je určeno především pro uživatele balíčku Twist Surf+ nebo zvýhodnění Surf+, kterým umožňuje přístup k e-mailu
pomocí vestavěného POP3 klienta v telefonu zdarma (v rámci sítě TMCZ). Přístup ke službě Postm@n přes POP3
e zdarma i v rámci dalších balíčků (Surf&Mail+, Internet+) a tarifů (Internet Basic, Standard a Premium), kde však
zbytečně omezuje příjem příloh e-mailů. Ostatní uživatelé platí za objem přenesených dat.

Více informací na www.t-mobile.cz/postman Ceník služeb 13/24



Informační služby a zábava

Krátké textové zprávy (SMS)

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Aktivace/měsíční paušál zdarma zdarma
Odeslání SMS dle vašeho tarifu dle vašeho tarifu
Příjem SMS zdarma* zdarma*

* Zpoplatněny jsou pouze informace ze služeb T-Mobile Info a některé typy SMS ve službách Dohazovač, Můj limit
či Navigator dle Ceníku těchto služeb.

Multimediální zprávy (MMS)

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Aktivace/měsíční paušál zdarma zdarma
Odesílání MMS 8,20 Kč (9,76) 10 Kč
Příjem MMS zdarma* zdarma*

* Zpoplatněny jsou pouze informace ze služby T-Mobile Info dle Ceníku této služby.

T-Mobile Info

SMS Info1) SMS Info Plus2)

Zpravodajství
Obecné 1,– (1,19) 1,– (1,19)

Ekonomické 1,– (1,19) 1,– (1,19)

Sport 1,– (1,19) 1,– (1,19)

Denní tisk 1,90 (2,26) –
Počasí 2,50 (3,–) –
iDnes zprávy, iDnes sport 1,– (1,19) 1,– (1,19)

Hospodářské noviny 3,– (3,57) 3,– (3,57)

Aktuálně z financí 3,– (3,57) 3,– (3,57)

Aktuálně z IT 3,– (3,57) 3,– (3,57)

Blesk 2,– (2,38) 2,– (2,38)

Právo 2,– (2,38) 2,– (2,38)

Zprávy z burzy 1,– (1,19) 1,– (1,19)

Zprávy ze společnosti 1,– (1,19) 1,– (1,19)

Zprávy z kultury 1,– (1,19) 1,– (1,19)

Zprávy anglicky 2,50 (2,98) 2,50 (2,98)

SMS Info1) SMS Info Plus2)

Business
Měnové kurzy, křížové
kurzy, kurzy bank 3,– (3,57) –
Plátci DPH/DIČ 1,– (1,19) –
Akcie – RM-Systém 1,50 (1,78) –
Katalog firem 3,– (3,57) –
Doprava
Dopravní informace 1,– (1,19) 1,– (1,19)

Jízdní řády autobusů 3,– (3,57) –
Jízdní řády vlaků 3,– (3,57) –
Jízdní řády MHD 3,– (3,57) –
Kombinovaný jízdní řád 2,50 (2,98) –
Letový řád letiště Praha-Ruzyně 3,– (3,57) –
Kilometrovník ČR a Evropy 1,50 (1,79) –
Poloha vlaku 1,50 (1,79) –
Taxi po Praze 3,– (3,57) –
Kultura
Kina, filmy, divadla, kluby 3,40 (4,–) –
Gurmán 3,– (3,57) –
T-Mobile Tip 1,– (1,19) –
Hudba 2,– (2,38) 2,– (2,38)

Televizní programy 2,– (2,38) –
Zábava
Anekdoty 2,50 (3,–) 0,90 (1,07)

Biorytmy 0,90 (1,07) –
Hádanky 2,– (2,38) –
Horoskopy 3,40 (4,–) –
Hra 2,– (2,38) –
Loterie 2,– (2,38) 2,– (2,38)

Motto dne 0,90 (1,07) –
Murphyho zákony 2,– (2,38) 2,– (2,38)

Novoroční přání 2,– (2,38) –
Ptákovina dne 2,– (2,38) 2,– (2,38)

Rébus 1,– (1,19) –
Seznamka 5,– (6,–) –
Seznamka.cz 3,– (3,57) –
Seznamka.cz (zvýhodnění inzerátu) 9,– (10,71) –
Testy 2,– (2,38) –
t-music 2,– (2,38) 2,– (2,38)

SMS Info1) SMS Info Plus2)

Erotika
Erotický rým 3,50 (4,17) –
Kámasútra 5,– (5,95) 5,– (5,95)

Lechtivé vtipy 0,90 (1,07) 0,90 (1,07)

Praktické informace
Kalendář 0,90 (1,07) –
Plánovač 1,– (1,19) –
Slovníček 1,– (1,19) –
Svátky/jmeniny 0,90 (1,07) –
Teletext 1,– (1,19) –
Výkladový slovník 2,– (2,38) –
T-Mobile
Novinky z T-Mobile 0,– 0,–
Novinky z Twistu 0,– 0,–
T-Mobile Bonus 0,– 0,–
T-Mobile Club 0,– 0,–
Roamingoví partneři T-Mobile 0,– –
Nápověda 0,– –

Ceny bez (včetně) DPH.

T-Mobile dále ve spolupráci s dalšími partnery provozuje interaktivní SMS kanály sloužící k hlasování, anketám, odpovědím
na otázky v soutěžích, případně k vyjádření názoru v mediálních kampaních. Bližší informace jsou prezentovány v pořadech,
novinách a časopisech, kterým jsou tyto SMS kanály určeny. Ceny interaktivních kanálů podle klíčových slov: AIRTOY WAP
42,02 (50,–)/24,21 (30,–), ANN 3,– (3,57), DAT 9,90 (11,78), DBT 3,– (3,57), HLA 2,– (2,38), INZ 6,– (7,14), KRI 2,– (2,38),
LIDE 15,97 (19,–), SEZ 3,– (3,57)/1,– (1,19), SMF 4,90 (5,83), TVMAG 14,– (16,66) a VOL 5,– (5,95).
1) Cena jedné SMS objednané jednorázově.
2) Cena jedné SMS z přihlášeného informačního kanálu (tj. při pravidelném zasílání).

MMS Info1) MMS Info Plus2)

Promokanál
MMSDEMO 0,– 0,–
Zpravodajství
Zprávy – přehled dne 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Zprávy – domácí 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Zprávy – iDnes 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Zprávy – zahraniční 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Celebrity 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Ekonomické zprávy 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Blesk 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Krimi 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Film 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Předpověď počasí 2,50 (3,–) 5,88 (7,–)
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MMS Info1) MMS Info Plus2)

Sport
Sport 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Fotbal – ČTK 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Fotbal – iDnes 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Hokej – ČTK 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Hokej – iDnes 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Doprava
Doprava – Praha 7,56 (9,–) –
Doprava – Morava 7,56 (9,–) –
Doprava – Čechy 7,56 (9,–) –
Doprava – dálnice 7,56 (9,–) –
Kilometrovník 7,56 (9,–) –
Zábava
Vtipy (aktuální, erotické,
z hospody, o mobilech, sportovní)

7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Pivrnec 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Hlášky týdne 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Sex a černý humor 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Horoskop 7,56 (9,–) –
Biorytmy 7,56 (9,–) –
Kuriozity 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Trnky Brnky 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

t-music 7,56 (9,–) 5,88 (7,–)

Erotika
Bikiny 13,– (15,47) 11,– (13,09)

Holky v prádle 13,– (15,47) 11,– (13,09)

Kámasútra 13,– (15,47) 11,– (13,09)

Kámasútra – vtipná 13,– (15,47) 11,– (13,09)

Kámasútra – fotky 13,– (15,47) 11,– (13,09)

Modelky 13,– (15,47) 11,– (13,09)

Téměř nahé 13,– (15,47) 11,– (13,09)

Americké dívky 22,– (26,18) 19,– (22,61)

Brunetky 22,– (26,18) 19,– (22,61)

Blondýnky 22,– (26,18) 19,– (22,61)

České dívky 22,– (26,18) 19,– (22,61)

Erotický příběh 22,– (26,18) 19,– (22,61)

Exotické dívky 22,– (26,18) 19,– (22,61)

Girl2girl 22,– (26,18) 19,– (22,61)

Hvězdy erotiky 22,– (26,18) 19,– (22,61)

MMS Info1) MMS Info Plus2)

Sexy animace 22,– (26,18) 19,– (22,61)

Striptérky 22,– (26,18) 19,– (22,61)

XXL dívky 22,– (26,18) 19,– (22,61)

Penthouse 29,– (34,51) 22,– (26,81)

Silvia Saint 29,– (34,51) 22,– (26,81)
Ceny bez (včetně) DPH.

1) Cena jedné MMS objednané jednorázově.
2) Cena jedné MMS z přihlášeného informačního kanálu (tj. při pravidelném zasílání).
T-Mobile dále ve spolupráci s dalšími partnery provozuje interaktivní MMS kanály. Bližší informace jsou prezentovány
v pořadech, novinách a časopisech a dalších médiích, kterým jsou tyto kanály určeny. Ceny interaktivních kanálů
podle klíčových slov: DIVKAB 22,– (26,18) jednorázové objednání/19,– (22,61) pravidelné zasílání, TRNKY 22,–
(26,18)/19,– (22,61), VENUS 22,– (26,18)/19,– (22,61), SAN 28,61 (34,05), COS 28,61 (34,05), HDM 38,– (45,22),
HDC 28,57 (34,–) a SPO 38,– (45,22).

Poznámka: Poskytovatelem informací není T-Mobile Czech Republic a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. neodpovídá
za obsah informací, u kterých není poskytovatelem. V rámci služeb T-Mobile Info může docházet k zasílání
obchodních sdělení ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti.

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Odeslání požadavku jako odeslání SMS dle vašeho tarifu
Obdržení požadované
informace

dle informačního kanálu

Přihlášení/odhlášení
informačního kanálu

jako odeslání SMS dle vašeho tarifu

T-Mobile W@P

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Přes EDGE/GPRS viz kapitola T-Mobile EDGE/GPRS
Přes klasický datový
přenos (vytáčené spojení) 2,– (2,38) 3,20

Prohlížení menu na wapových stránkách t-zones není účtováno. Stále
zdarma je to v případě kliknutí na odkazy začínající znaménkem +.
Placenou část symbolizují odkazy začínající symbolem $.

T-Mobile Asistent 1183

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Spojení s operátorem 12,50/spojení (14,90) 14,90/spojení
Dále je spojení účtováno
sazbou 12,50/min. (14,90) 14,90/min.

Spojení s vyhledaným dle vašeho tarifu
číslem – jako volání 14,90/min.

do příslušné sítě
Zaslání SMS
s vyhledaným číslem

zdarma zdarma

Poskytování telefonních čísel
Sekretářské služby v rámci spojení s operátorem
Jízdní řády
Kulturní servis
Letecké řády dle vašeho tarifu
a rezervace letenek* – jako volání 14,90/min.

do pevné sítě
Taxi* dle vašeho tarifu

– jako volání 14,90/min.
do sítě T-Mobile

Buzení 2×12,50/min. (14,90)

(objednání + realizace)
14,90/min.

Naplánování hovoru 2×12,50/min. (14,90)

(objednání + realizace)
–

Konferenční hovor dle vašeho tarifu
– jako volání na –
čísla účastníků

Motoristický servis* 8,–/min. (9,52) 14,90/min.
Meteorologický servis* 29,–/min. (34,51) –
Překlad a poslání textu** 49,–/min. (58,31) –
Tlumočnický servis*, ** 49,–/min. (58,31) –

* Tyto služby jsou poskytovány smluvním partnerem T-Mobile Czech Republic a.s. na základě přepojení
operátorem T-Mobile Asistent.

** U netradičních jazyků (čínština, japonština, apod.) je cena za minutu stanovena individuálně. Více na 4603.

Uvedené ceny jsou v Kč a platí v rámci ČR. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po sekundách.
U tarifních zákazníků je při volání ze zahraničí k ceně za spojení se službou T-Mobile Asistent připočten také
příchozí roamingový hovor (služby T-Mobile Asistent se v zahraničí poskytují jako příchozí roamingový hovor).
U Twist zákazníků se účtují sazbami pro T-Mobile Asistent v T-Mobile Twist roamingu.
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T-Mobile Navigator

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Odeslání požadavku jako odeslání SMS dle vašeho tarifu
Obdržení požadované
odpovědi* 3,–/SMS (3,57) 3,57/SMS

* Kromě kategorie NIGHTCLUB, která je účtována cenou 9 Kč (10,71 vč. DPH). Přehled všech kategorií najdete
na www.t-mobile.cz nebo vám jej sdělí na 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile).

Obrázky, zvonění, videa

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Logo*, obrázek*,
obrázková SMS* 12,61 (15,–) 15,–

15,97 (19,–) 19,–
Animace 18,49 (22,–) 22,–
Animovaný screensaver* 18,49 (22,–) 22,–

21,01 (25,–) 25,–
Zvuk 15,97 (19,–) 19,–
Zvonění*, polyfonní zvonění*, 12,61 (15,–) 15,–
polyfonní zvuk* 15,97 (19,–) 19,–

18,49 (22,–) 22,–
21,01 (25,–) 25,–

Tapeta*, pohlednice* 15,97 (19,–) 19,–
18,49 (22,–) 22,–
21,01 (25,–) 25,–
24,37 (29,–) 29,–

MP3 Real Tones 24,37 (29,–) 29,–
32,77 (39,–) 39,–
41,48 (49,–) 49,–

Video* 12,61 (15,–) 15,–
21,01 (25,–) 25,–
32,77 (39,–) 39,–

Předplatné Polyfonní zvonění 41,18 (49,–) 49,–

Cena vybraného zvonění je účtována v rámci objednací SMS. Cena objednací SMS je uvedena výše v Ceníku.
* Konkrétní cena pro daný typ motivu a telefonu je uvedena u jeho vyobrazení či popisu.

Java hry a aplikace
Ceny jednotlivých her se pohybují v rozmezí od 15 Kč do 109 Kč (vč. DPH).
Cena hry zahrnuje i datový přenos při stahování hry do telefonu.

Objednací SMS a připojení na wapové stránky jsou účtovány dle vašeho tarifu.

Poznámka: Pokud hru pošlete někomu jinému, bude vám účtována v okamžiku, kdy si obdarovaný začne hru stahovat.

Uvítací tóny

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Aktivace služby zdarma zdarma
Aktivace vybraného
Uvítacího tónu 12,61 (15,–) 15,–

Měsíční předplatné 12,61 (15,–) nebo 15,96 (19,–) dle melodie
Volání na číslo 14714 3,–/min. (3,57) 3,57/min.
Odeslání SMS na číslo 14714 dle vašeho tarifu

t-music PLAY! – obchod s digitální hudbou
Ceny jednotlivých skladeb se pohybují v rozmezí od 21,90 Kč do 35 Kč
(vč. DPH). Ceny alb jsou v rozmezí od 249 Kč do 669 Kč (vč. DPH)
za 3disková alba. Cena konkrétní skladby (alba) je uvedena přímo
u jejího popisu na www.t-music.cz

Službu t-music PLAY! mohou využít pouze zákazníci sítě T-Mobile Czech
Republic a.s., kteří se zaregistrují na portálu t-zones.cz nebo t-music.cz

Cena skladby nebo alba je účtována k telefonnímu číslu, prostřednictvím
jehož registrace byl nákup na portálu www.t-music.cz uskutečněn.
Úhrada za službu je u tarifních programů zaúčtována v příslušném
měsíčním Vyúčtování služeb; v případě TWIST zákazníků je úhrada za
služby stržena z aktuálního kreditu, a to v okamžiku potvrzení on-line
objednávky a kliknutím na tlačítko "Koupit" ve druhém kroku nákupního
košíku.

Poznámka: Službu t-music PLAY! podporují pouze vybrané mobilní telefony a digitální přehrávače. V ceně skladby
není zohledněna úhrada za internetové připojení počítače, do kterého jsou skladba nebo album stahovány.
Více informací a podmínky služby t-music PLAY! naleznete na www.t-music.cz

První jednotlivě zakoupenou skladbu dostanete na vyzkoušení zdarma.

Služba T-Mobile SMS Chat byla ukončena k 31. 5. 2007.
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Ceník BlackBerry Internet Service

Cena
Měsíční paušál 251,– (299,–)

Objem dat v rámci paušálu* neomezený

* Vztahuje se na BlackBerry APN.
Uvedená cena je v Kč bez (v závorce včetně) DPH.
Datové služby v rámci měsíčního paušálu lze využívat pouze v síti T-Mobile. Služba BlackBerry Internet Service
je datovou službou TMCZ, která umožňuje přistupovat ze zařízení BlackBerry k e-mailovým účtům, kontaktům
a kalendáři od všech poskytovatelů e-mailových účtů, kteří povolují protokoly POP3 a IMAP4. Služba BlackBerry
Internet Service zahrnuje rovněž neomezený přístup k internetu z vestavěného web prohlížeče a neomezený
instant messaging. Neomezený přístup k internetu a instant messaging platí pouze v případě, že datový přenos
probíhá prostřednictvím přístupového bodu APN BlackBerry.
Za BlackBerry roaming balíček měsíčně zaplatíte 999 Kč (1 178,10 Kč vč. DPH).

Více informací na www.t-mobile.cz/bis

Dohazovač

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Přijatá informační SMS 1,50 (1,79) 1,79
Připojení na wapové stránky viz ceník služby T-Mobile W@P

Více informací o službě Dohazovač najdete na www.t-zones.cz nebo na wapových stránkách t-zones.

Kde je...

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Zjištění polohy 1.–1000. 4,– (4,76) 4,76
1001. a více 2,90 (3,45) 4,76

Zpoplatněno je pouze každé úspěšné zjištění polohy. Zjištění polohy je účtováno na straně SIM karty, ze které
jsou odesílány požadavky na zjištění polohy, nikoli na straně SIM karet, jejichž poloha je určována.

Videozóna
Služba Videozóna umožňuje přehrávání klipů a jejich ukázek na mobilním
telefonu prostřednictvím speciální aplikace Videozóna nebo na
WAPu t-zones.cz a dále na webových stránkách www.t-zones.cz/videozona.
Přehrávání ukázek klipů vč. mobilního datového přenosu je zdarma.

Přehrávání celých klipů v rámci služby Videozóna mohou využít pouze
zákazníci sítě T-Mobile Czech Republic a.s. Pro využití webového rozhraní se
musí zákazník registrovat na portálu t-zones.cz.

Přehrávání klipů v rámci služby Videozóna je zpoplatněno cenou za jednotlivý
klip nebo dle zvoleného předplatného. Ceny jednotlivých klipů se pohybují
v rozmezí od 5 Kč do 50 Kč (vč. DPH). Pokud není přehrání klipu zdarma, je
cena uvedena přímo u jeho popisu a při přehrávání klipů v mobilním telefonu
zahrnuje i data přenesená při vlastním přehrávání (platí i pro předplatné).

Cena klipu nebo předplatného je účtována k telefonnímu číslu, prostřednictvím jehož registrace byl nákup
uskutečněn. Úhrada za službu je u tarifních programů zaúčtována v příslušném měsíčním Vyúčtování služeb,
v případě Twist zákazníků je úhrada za služby stržena z aktuálního kreditu, a to v okamžiku potvrzení on-line
objednávky. Přehrávat klipy v rámci služby Videozóna lze na vybraných mobilních telefonech s operačním systémem
Symbian nebo mobilních zařízeních s operačním systémem Windows Mobile 2003SE a 5.0., a to přímo z WAPu
nebo za použití aplikace Videozóna, kterou lze bezplatně stáhnout na stránkách www.t-zones.cz/videozona. Přehrát
klip lze rovněž na PC umožňujícím připojení min. rychlostí 300 kb/s. Nabídka služby se může lišit v závislosti
na zvoleném uživatelském rozhraní. Není-li stanoveno jinak, je přenos dat v rámci služby zpoplatněn dle tarifu
zákazníka u jeho poskytovatele internetového připojení. Více informací a podmínky služby Videozóna naleznete
na www.t-zones.cz/videozona

Mobilní datové služby

Ceník web’n’walk tarifů a zvýhodnění najdete na straně 5 tohoto Ceníku.

T-Mobile EDGE/GPRS

Vysokorychlostní připojení přes T-Mobile EDGE je účtováno stejnými
cenami jako přes T-Mobile GPRS.

Internet a web’n’walk2) WAP
ceny bez (vč. DPH) ceny bez (vč. DPH)

Cena za kB 0,05 (0,06) 0,50 (0,60)

Účtovací jednotka3) 5 kB 5 kB

Statická veřejná IP adresa Tarifní zákazníci
ceny bez (vč. DPH)

Aktivace 499,– (593,81)

Měsíční paušál 149,– (177,31)

Dynamická veřejná IP adresa Tarifní zákazníci
ceny bez (vč. DPH)

Dynamická veřejná IP adresa 49,– (58,31)

Měsíční paušál 0,–

1) Ceny platné pro tarifní zákazníky, pro Twist zákazníky platí ceny uvedené včetně DPH.
2) Ceny platí pro surfování prohlížeči web’n’walk light nebo Opera Mini. Cena 0,06 Kč/kB bez DPH se účtuje

i v případě přístupu těmito prohlížeči přes APN WAP.
3) Množství přenesených dat je při zaúčtování zaokrouhleno nahoru na nejbližší násobek účtovací jednotky.

K tomuto zaúčtování dochází při ukončení spojení, po každé hodině trvání jednoho spojení a po každém 1 MB
dat přenesených v rámci jednoho spojení.

Přeprodávání služeb poskytovaných v internetových tarifech a tarifních zvýhodněních Internet+ a Internet
Premium+ bez souhlasu T-Mobile, jakož i jiné zneužívání tohoto tarifu, je v rozporu se Všeobecnými podmínkami.
T-Mobile je v souladu se Všeobecnými podmínkami a právními předpisy oprávněn učinit kroky směřující
k zamezení přeprodávání či jinému zneužívání. T-Mobile si vyhrazuje právo stanovit maximální objem dat, který
je možno přenést v ceně měsíčního paušálu. O takovémto omezení budou zákazníci předem informováni.
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T-Mobile Czech Republic a.s. nenese v žádném případě odpovědnost za obsah internetových stránek, ke kterým se zákazník prostřednictvím datových služeb T-Mobile připojí.
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Ceník roamingových služeb

Rozdělení zemí do oblastí
Oblast 1 Slovensko
Oblast 2a Evropa – EU a EEA: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko,

Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie a území Alandských
ostrovů, Azorské ostrovy, Francouzská Guyana, Gibraltar,
Guadeloupe, Kanárské ostrovy, Madeira, Martinik a Réunion

Oblast 2b Evropa – mimo EU: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna
a Hercegovina, Faerské ostrovy, Chorvatsko, Jugoslávie,
Moldavská republika, Monako, Švýcarsko, Tunisko, Turecko
a Ukrajina

Oblast 3 Rusko, Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie, Severní Amerika
Oblast 4 Jižní Amerika a Střední Amerika včetně Karibiku, satelitní sítě

Ceny ostatních služeb v T-Mobile Roamingu
Volání do Hlasové schránky jako odchozí roamingový hovor do ČR
T-Mobile Asistent jako odchozí roamingový hovor do ČR

4603
� Volání na 4603 v oblasti 1 a 2a je zdarma. Ostatní volání na 4603

je zpoplatněno dle roamingového tarifu.
� SMS odeslané na 4603 jsou vždy zpoplatněny dle roamingového tarifu.

Zákazníci mají možnost volání, posílání SMS a datování z letadel,
které mají smlouvu se společností OnAir, jež je poskytovatelem této služby.
Služba je účtována jako volání, SMS, MMS a data pro oblast 4 z Happy
Roamingu, viz strana 19.

Internet via T-Mobile
Připojení k Internetu prostřednictvím služby Internet via T-Mobile je účtováno
výhodnými sazbami za volání do sítě T-Mobile dle vašeho tarifu (kromě
internetových tarifů, kde se uplatňují speciální sazby dle ceníků těchto tarifů).

Zvýhodnění Data M2M
Roamingové zvýhodnění je určeno pro datové služby v aplikacích M2M
(komunikace mezi dvěma zařízeními v rámci partnerského řešení)
s přenosem malého množství dat.

Ceny Data M2M ceny bez (vč. DPH)
Měsíční paušál 249,– (296,31)

APN Internet/Intranet (Kč/kB) 0,90 (1,07)

APN WAP (Kč/kB):
zóna 1 (Slovensko) 1,– (1,19)

zóna 2 (Evropa, Tunisko) 1,40 (1,67)

Volné jednotky (GPRS) APN Internet/Intranet 5 MB
Volné jednotky (GPRS) APN WAP 0 MB
Účtovací jednotka 10 kB

Uvedené ceny jsou v Kč bez (v závorce včetně) DPH. Zvýhodnění Data M2M lze využívat k Happy roamingu pouze
v zónách 1 a 2. Zvýhodnění Data M2M nelze aktivovat současně s jinými roamingovými zvýhodněními či balíčky.
Zvýhodnění Data M2M lze aktivovat pouze k aktivní SIM kartě, a to prostřednictvím Zákaznického centra
nebo ve Značkových prodejnách.

Podrobné podmínky pro využití roamingových zvýhodnění a balíčků jsou uvedeny na www.t-mobile.cz v sekci Pokrytí
a Roaming nebo na požádání ve Značkových prodejnách T-Mobile a na 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile).

T-Mobile EDGE/GPRS roaming

Ceník pro Happy roaming Internet (Kč/kB) WAP (Kč/kB)
Účtovací jednotka* 100 kB 10 kB
oblast 1 0,05 (0,06) 0,50 (0,60)

Evropa EU oblast 2a 0,05 (0,06) 0,50 (0,60)

Evropa EU oblast 2b 0,24 (0,29) 1,40 (1,67)

oblast 3 0,34 (0,40) 2,30 (2,74)

oblast 4 0,34 (0,40) 2,30 (2,74)

Ceník pro Twist roaming Internet (Kč/kB) WAP (Kč/kB)
Účtovací jednotka 100 kB 10 kB
oblast 1 0,06 0,60
Evropa EU oblast 2a 0,06 0,60
Evropa EU oblast 2b 0,25 1,67
oblast 3 0,25 1,67
oblast 4 0,25 1,67

* Množství přenesených dat je při zaúčtování zaokrouhleno nahoru na nejbližší násobek účtovací jednotky.
K tomuto zaúčtování dochází při ukončení spojení, po každé hodině trvání jednoho spojení a po každém 1 MB
přenesených v rámci jednoho spojení.

Uvedené ceny jsou v Kč bez (v závorce včetně) DPH. Specifikaci jednotlivých oblastí najdete na stránkách o Happy roamingu.

T-Mobile HotSpot

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Přihlášení přes SMS
(cena za 10 min.) 50,– (59,50) 59,50

Faxové a datové služby

Ceny za faxové Tarifní zákazníci Twist zákazníci
a datové služby ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH
Aktivace/měsíční paušál zdarma zdarma
Využití faxových sazba jako za hlasové volání dle
a datových služeb vašeho tarifu (platí i pro roaming)**

** Pro tarify Data&SMS, Internet a Internet HIT platí speciální sazby dle Ceníku těchto tarifů.



Poznámka k roamingu: V hraničních oblastech ČR si může telefon z důvodu přesahu signálu zahraničních GSM
sítí sám vyhledat zahraniční síť, a vaše hovory by tak mohly probíhat přes tuto GSM síť. Platí i pro příchozí hovory,
SMS, MMS a data. Proto prosím věnujte v těchto oblastech pozornost tomu, přes jakou GSM síť hovor
uskutečňujete. Cena volání na jiná než Účastnická čísla (např. audiotexové služby) je závislá na typu hovoru a síti,
v níž byl hovor uskutečněn. Pro bližší informace o cenách za tyto hovory kontaktujte Zákaznické centrum T-Mobile.
Vyúčtování roamingu lze provést až poté, co obdržíme informaci od příslušného roamingového partnera. Z tohoto
důvodu může být roamingový provoz vyúčtován ve Vyúčtování za pozdější období, než kdy k provozu došlo.

Roamingové balíčky a zvýhodnění
K Happy roamingu si můžete vybrat vždy jeden z balíčků či zvýhodnění.
Využívání roamingových služeb neupravených v rámci balíčků či zvýhodnění
se řídí základními cenami Happy roamingu. Využít je mohou všichni tarifní
zákazníci T-Mobile s aktivní službou Happy roaming.

Roamingové zvýhodnění Cestovatel
S roamingovým zvýhodněním Cestovatel zaplatí zákazník sestavovací
poplatek a pak již volá za výhodné minutové sazby.
U příchozích hovorů zaplatí pouze sestavovací poplatek.

Ceník roamingového Tarifní zákazníci
zvýhodnění Cestovatel ceny bez (vč. DPH)
Sestavovací poplatek 29,– (34,51)

Odchozí hovory 4,–/min. (4,76)

Příchozí hovory zdarma
SMS 5,– (5,95)

MMS dle Happy roamingu
Internet (Kč/kB) 0,05 (0,06)

WAP (Kč/kB) 0,50 (0,60)

Zvýhodnění Cestovatel je možné využívat ve všech sítích těchto zemí: Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko,
Makedonie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Velká Británie a USA.

Doba spojení je účtována po minutách. Ceny odchozích hovorů platí při volání do ČR a v rámci navšívené země.

Roamingové zvýhodění EU
Výhodné pro ty, kteří často cestují do zemí Evropské unie a vyřizují spíše
kratší hovory. Pouze s ním zaplatí za odchozí hovor v rámci jakékoli země
EU 10,91 Kč/min. (12,98 vč. DPH), za příchozí hovor pak 5,20 Kč/min.
(6,19 vč. DPH). Ostatní služby a roaming v jiných sítích se řídí ceníkem
Happy roaming. Doba spojení je účtována po minutách. Ceny odchozích
hovorů platí při volání do ČR a v rámci navštívené zemi.

Zvýhodnění EU platí ve všech zemích EU, tj. Belgii, Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii,
na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, na Maltě, v Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku,
Rakousku, Rumunsku, Řecku, na Slovensko, ve Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Velké Británii, a také v těchto
exotických státech: Alandské souostroví, Azorské ostrovy, Gibraltar, Guadeloupe, Francouzská Guyana, Kanárské
ostrovy, Madeira, Martinik, Réunion, a navíc i v Lichtenštejnsku, Norsku a na Islandu.

Roamingový balíček SMS
V rámci balíčku roamingových SMS získáte 10 volných SMS za 49 Kč
(58,31 vč. DPH). Cena SMS ze zahraničí je tak výhodnější a přijde vás
na 4,90 Kč/SMS (5,83 vč. DPH). Balíček SMS můžete využívat k Happy
roamingu 1 měsíc od aktivace, a to ve všech zemích v oblastech 1 a 2.
Nelze kombinova se zvýhodněním EU, World class, Cestovatelem
a balíčkem Evropa

Volné jednotky v rámci balíčků lze využít pouze během doby jejich platnosti. O balíčky můžete požádat i dopředu,
a to až 5 týdnů před požadovaným datem začátku jejich platnosti. Nevyužité volné minuty či SMS se neproplácejí,
a to ani tehdy, pokud během doby jejich platnosti došlo k omezení či přerušení poskytování služeb. Po vyčerpání
volných minut, resp. SMS, v rámci balíčků platí ceny dle Ceníku pro Happy roaming.

Roamingové zvýhodnění WorldClass
K Happy roamingu vám nabízíme také roamingové zvýhodnění
WorldClass, které spojuje sítě T-Mobile a další partnerské sítě.
Volání z těchto tzv. sítí WorldClass do zemí WorldClass (země, kde je síť
WorldClass) je účtováno jednotnou sazbou 17 Kč/min. (20,23 vč. DPH),
volání z ostatních sítí v zemích WorldClass do zemí WorldClass jednotnou
sazbou 35 Kč/min. (41,65 vč. DPH). Ostatní služby jsou účtovány
běžnými sazbami pro Happy roaming.
Aktivovat si jej můžete na 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile). Seznam
zemí WorldClass najdete na www.t-mobile.cz. Doba spojení je účtována
po minutách.

Roamingové zvýhodnění Příchozí volání – Evropa
Zvýhodnění „Příchozí volání – Evropa“ umožňuje zdarma přijímat hovory
v roamingu, ve všech sítích v zónách Happy roamingu 1 a 2 (Evropské země).

Ceník roamingového
zvýhodnění Příchozí volání – Evropa
Měsíční paušál 499,– (593,81)

Příchozí hovory v Happy zónách 1 a 2 0 Kč/min.
Aktivace zdarma
Deaktivace zdarma

Zvýhodnění lze kombinovat se zvýhodněním Cestovatel (v dotčených zemích se neplatí ani sestavovací poplatek),
ne však se zvýhodněním EU. Měsíční paušál je poměrně účtován s minimální dobou trvání balíčku 30 dní.
Limit 250 minut, při výrazném překročení je T-Mobile oprávněn po upozornění minuty nad limit účtovat
standardní sazbou. Odchozí hovory a další služby vám jsou účtovány standardně dle vašeho roamigového tarifu.
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Volání ze zahraničí (roaming)

Na vybraných hraničních přechodech mezi Českou republikou a Rakouskem
dochází k automatickému přepojování probíhajících hovorů. Při přejezdu
hranic je možné pokračovat v telefonování nadále bez přerušení. Služba je
dostupná pouze mezi sítěmi T-Mobile Česká republika a T-Mobile Rakousko.

Hovor je zákazníkovi účtován vždy podle toho, v jaké zemi byl započat:
� hovory započaté v České republice a pokračující v Rakousku –

účtovány podle standardního Ceníku TMCZ (nikoli roamingového)
� hovory započaté v Rakousku a pokračující v České republice –

účtovány podle roamingového Ceníku TMCZ

S touto nabídku se mohou zákazníci setkat na těchto hraničních
přechodech s Rakouskem: České Velenice/Gmünd; Dolní
Dvořiště/Wullowitz; Halámky/Neunagelberg; Hatě/Kleinhaugsdorf;
Hevlín/Laa an der Thaya; Hnanice/Mitterretzbach; Mikulov/Drasenhofen;
Nová Bystřice/Grametten; Nové Hrady/Pyhrabruck; Poštorná/Reintal;
Přední Výtoň/Guglwald; Slavonice/Fratres; Studánky/Weigetschlag;
Valtice/Schrattenberg; Vratěnín/Drosendorf; Zadní Zvonková/Schöneben.
Kompletní výčet roamingových přechodů najdete na www.t-mobile.cz

Happy roaming*
U Happy roamingu jsou všechny služby účtovány jednotnými sazbami dle
oblasti, ve které se nacházíte. Ve všech sítích v dané oblasti voláte za stejnou
cenu. Happy roaming lze aktivovat ke všem tarifním programům T-Mobile.

* Kde se v Ceníku hovoří o Happy roamingu, rozumí se tím rovněž Happy Holiday roaming.

Více informací na www.t-mobile.cz

Ceník služby Odchozí Příchozí SMS MMS
Happy roaming hovory hovory
oblast 1 19,– (22,61) 9,– (10,71) 7,– (8,33) 10,– (11,90)

oblast 2a, 2b 29,– (34,51) 15,– (17,85) 8,– (9,52) 14,– (16,66)

oblast 3 45,– (53,55) 35,– (41,65) 9,– (10,71) 18,– (21,42)

oblast 4 80,– (95,20) 55,– (65,45) 13,– (15,47) 18,– (21,42)

Ceny jsou v Kč za minutu bez (v závorce včetně) DPH. Uvedené ceny odchozích hovorů platí pro volání do ČR, v rámci
navštívené země a do jiné země ve stejné oblasti. V případě, že hovor probíhá mezi dvěma různými oblastmi, stanovuje
se cena dle vyšší oblasti. (Příklad: při hovoru z oblasti 1 do oblasti 3 je cena odchozího hovoru 45 Kč/min., tj. dle ceny
pro oblast 3.) Doba spojení je účtována po minutách. Přijaté MMS jsou zdarma, zpoplatněny jsou pouze informace
ze služby T-Mobile Info dle Ceníku této služby. Rozdělení oblastí je na straně 15.



Volání do zahraničí

Mezinárodní hovory

Pásma T 30, T 80, T 160, T 300, T 600, Podnikatel Twist
Tarif 20+20, Tarif BAV SE, Profi 120, T 1 500, tarify (vč.DPH)

Internet, Happy Partner všechny kreditní tarify
Internet HIT včetně tarifu Mých5

1 13,– (15,47) 13,– (15,47) 12,– (14,28) 9,90 (11,78) 17,–
2 21,– (24,99) 20,– (23,80) 18,– (21,42) 9,90 (11,78) 24,90
3 24,– (28,56) 21,– (24,99) 19,– (22,61) 9,90 (11,78) 28,30
4 30,– (35,70) 27,– (32,13) 25,– (29,75) 9,90 (11,78) 37,40
5 35,– (41,65) 31,– (36,89) 29,– (34,51) 29,– (34,51) 40,80
6 64,– (76,16) 62,– (73,78) 59,– (70,21) 59,– (70,21) 84,–
7 65,– (77,35) 63,– (74,97) 63,– (74,97) 63,– (74,97) 91,–
8 95,– (113,05) 93,– (110,67) 89,– (105,91) 89,– (105,91) 126,–
9 97,– (115,43) 95,– (113,05) 95,– (113,05) 95,– (113,05) 130,–
10 110,– (130,90) 104,– (123,76) 99,– (117,81) 99,– (117,81) 143,–
11 154,– (183,26) 145,– (172,55) 139,– (165,41) 139,– (165,41) 180,–
12 250,– (297,50) 240,– (285,60) 229,– (272,51) 229,– (272,51) 298,–

Ceny jsou v Kč za minutu bez (v závorce včetně) DPH. Ve sloupci Twist jsou ceny vč. DPH. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po sekundách.
V předplacené službě Twist je u mezinárodních hovorů, jejichž sazba je 81 Kč/min. a více, účtováno každých 10 sekund od spojení hovoru.
Pokud máte některý ze starších tarifů, platí pro ceny mezinárodních hovorů následující pravidla: v Tarifu 20, 20 Start a Partner III. platí stejné ceny mezinárodních hovorů jako u T 30;
v Tarifech 60, 80, Ekonom, Aktiv, Aktiv Klasik, Data&SMS a Partner II. jako u T 80; v Tarifech 120, 200, 300, 400, Manažer, Diamant a Partner I. jako u T 300.

Přehled mezinárodních pásem
1 Slovenská republika
2 Německo, Polsko, Rakousko
3 Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko,

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Martinik, Monako, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Réunion, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie
4 Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Chorvatsko, Libye, Makedonie, Moldavsko, Maroko, Rusko, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina
5 Austrálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Spojené státy americké
6 Brazílie, Egypt, Filipíny, Hongkong, Jižní Afrika, Kazachstán, Kyrgyzstán, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Singapur, Spojené arabské emiráty, Tádžikistán, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán
7 Grónsko, Jižní Korea, Kuba, Mongolsko, Severní Korea, Sýrie, Vietnam
8 Angola, Argentina, Čína, Etiopie, Chile, Indie, Indonésie, Írán, Jemen, Jordánsko, Kostarika, Kuvajt, Libanon, Nigérie, Pákistán, Peru, Saúdská Arábie, Thajsko, Venezuela
9 Ostatní státy
10 Thuraya Telecom, Emsat, Inmarsat Mini-M – satelitní sítě
11 Inmarsat B, Inmarsat M, Iridium (8817, 8818), Maritime Comm. – satelitní sítě
12 Inmarsat A, Inmarsat Aero, Inmarsat M4, Iridium (8816) – satelitní sítě
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Twist Roaming
U Twist Roamingu jsou všechny služby účtovány jednotnými sazbami
dle oblasti, ve které se nacházíte. Ve všech sítích v dané oblasti voláte
za stejnou cenu.

Více informací na www.t-mobile.cz

Ceník Odchozí Příchozí SMS MMS
hovory hovory

Slovensko 1 12,98 6,19 8,33 11,90
Evropa – EU 2a 12,98 6,19 9,52 16,66
Evropa mimo EU + Tunisko 2b 34,51 17,85 9,52 16,66
Rusko, Afrika, Asie, Austrálie
a Oceánie, Severní Amerika 3 53,55 41,65 10,71 21,42
Jižní a Střední Amerika
včetně Karibiku a Satelity 4 95,20 65,45 15,47 21,42

Uvedené ceny jsou včetně DPH v Kč za minutu. Doba spojení je účtována po minutách. Uvedené ceny odchozích
hovorů platí pro volání do ČR, v rámci navštívené země a do jiné země ve stejné oblasti. V případě, že hovor
probíhá mezi dvěma různými oblastmi, stanovuje se cena dle vyšší oblasti. (Příklad: při hovoru z oblasti
1 do oblasti 3 je cena odchozího hovoru 53,55 Kč/min., tj. dle ceny pro oblast 3.) Přijaté MMS jsou zdarma,
zpoplatněny jsou pouze informace ze služby T-Mobile Info dle Ceníku této služby. Cena za volání na jiná než
Účastnická čísla (např. audiotexové služby) je závislá na typu hovoru a síti, v níž byl hovor uskutečněn. Pro bližší
informace o cenách za tyto hovory kontaktujte Zákaznické centrum T-Mobile. Rozdělení oblastí je na straně 15.

Ceny ostatních služeb v T-Mobile Twist Roamingu
Informace o kreditu zdarma
Využití služby dobíjení kreditu zdarma
Volání do Hlasové schránky jako odchozí roamingový hovor do ČR
T-Mobile Asistent jako odchozí roamingový hovor do ČR



Na čísle 5610 si můžete objednat aktualizaci své bankovní aplikace
tzv. „vzduchem“, tj. bez nutnosti navštívit banku. Hovor na toto číslo
je zdarma, cena za nahrání aplikace je 20 Kč (23,80 vč. DPH).

T-Mobile m-platba
Cena za zakoupené zboží či služby vám bude zúčtována ve vašem
Vyúčtování služeb T-Mobile, případně odečtena z vašeho Twist kreditu.
V případě platby přes WAP je připojení na wapové stránky účtováno
sazbami za službu T-Mobile W@P.

Seznam internetových obchodů, ve kterých lze platit s využitím služby T-Mobile m-platba, najdete
na www.t-mobile.cz nebo na 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile).

Ostatní služby

Můj T-Mobile

Ceník služby Můj T-Mobile Tarifní i Twist zákazníci
Aktivace/měsíční paušál zdarma
Aktivace/deaktivace služeb dle aktuálního Ceníku

příslušných služeb

SMS na pevnou linku

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Aktivace/měsíční paušál zdarma zdarma
Odeslání SMS dle vašeho tarifu
Informační SMS ze systému
doručování zpráv zdarma zdarma

Více informací o této službě na www.t-mobile.cz. Službu poskytuje T-Mobile ve spolupráci s firmou Fincom – Materna
Communications a.s., která zpracovává SMS zákazníků.

SMS na pevnou linku se odečítají z volných SMS nebo kreditu. Účtuje se každá odeslaná SMS, a to i v případě,
že cílová stanice není po dobu 72 hodin k zastižení. Odeslání SMS na pevnou linku v ČR ze zahraničí je účtováno
jako odeslání běžné SMS ze zahraničí. V případě, že roamingový partner účtuje příchozí SMS, je dle jeho Ceníku
účtována i informační SMS ze systému doručování zpráv.

Premium SMS
Číslo Premium SMS je vždy sedmimístné, začíná číslicemi 90 a jeho
poslední dvě číslice znamenají cenu dané SMS včetně DPH.

Příklad: Při odeslání SMS na číslo 90XXX03
je její cena 3 Kč (vč. DPH).

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. není poskytovatelem takto nabízených služeb, pouze umožňuje jejich provoz.

Audiotexové služby
Ceny těchto služeb se pohybují v rozmezí od 5 Kč do 99 Kč (vč. DPH).
Volání na čísla audiotexových služeb je možné zdarma na žádost zákazníka
blokovat na 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile).

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. není poskytovatelem takto nabízených služeb, pouze umožňuje jejich provoz.

T-Mobile Twin

Tarifní zákazníci
ceny bez (vč. DPH)

Měsíční paušál 99,– (117,81)

Ceny volání (shodné pro obě SIM karty) dle vašeho tarifu

Službu T-Mobile Twin lze aktivovat pouze ve Značkových prodejnách T-Mobile.

Sponzor

Tarifní i Twist zákazníci
Aktivace/měsíční paušál zdarma
Změna nastavení zdarma
Ceny volání dle tarifu Sponzora*

* Výjímkou je tarif Mých5, kde se i v případě, kdy má sponzor volajícího mezi pěti vybranými čísly, účtuje sazba
jako za volání do sítě T-Mobile. Více informací o této službě na www.t-mobile.cz/sponzor

Přesměrování hovorů

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Aktivace/měsíční paušál zdarma zdarma
Přesměrování do hlasové
schránky v síti T-Mobile zdarma zdarma

Přesměrování na jiné jako odchozí hovor na
telefonní číslo v ČR přesměrované číslo –

Pokud máte aktivované podmíněné přesměrování do Hlasové schránky či na jiné telefonní číslo v ČR a nacházíte
se v zahraničí, platíte příchozí mezinárodní hovor a odchozí hovor zpět do ČR dle aktuálního Ceníku.
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T-Mobile I-Call

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

1 9,50 (11,31) 11,30
2 12,90 (15,35) 17,–
3 19,– (22,61) 23,70
4 25,– (29,75) 31,20
5 35,– (41,65) 43,60
6 45,– (53,55) 57,–
7 60,– (71,40) 74,–

Ceny jsou v Kč za minutu bez (v závorce včetně) DPH. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po sekundách.
O aktuálním seznamu zemí se informujte na 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile). Tuto službu nemohou využívat zákazníci
zahraničních sítí využívající roaming v síti T-Mobile CZ. Kvalita spojení může být ovlivněna vlastnostmi datových sítí.

Seznam zemí
Pásmo 1: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kanada, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo,
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA a Havajské ostrovy a Velká Británie
Pásmo 2: Andorra, Austrálie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Estonsko, Faerské ostrovy,
Chorvatsko, Island, Izrael, Japonsko, Kypr, Litva, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Srbsko, Vatikán
Pásmo 3: Albánie, Alžírsko, Gibraltar, Hongkong, Lotyšsko, Makedonie, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Portoriko,
Rusko, San Marino, Singapur, Turecko, Ukrajina
Pásmo 4: Brazílie, Burundi, Filipíny, Gruzie, Guadeloupe, Honduras, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Libye,
Malajsie, Spojené arabské emiráty, Thajsko, Tchaj-wan, Tunisko
Pásmo 5: Angola, Argentina, Ázerbájdžán, Bahrajn, Bermudy, Bhútán, Botswana, Brunej, Burkina Faso, Čad,
Čína, Dominikánská republika, Egypt, Francouzská Guyana, Ghana, Guam, Guatemala, Chile, Indie, Indonésie,
Kajmanské ostrovy, Katar, Kazachstán, Kolumbie, Komory, Kostarika, Lesotho, Libérie, Macao, Malawi,
Mongolsko, Nový Zéland, Panenské ostrovy (USA), Peru, Réunion, Rovníková Guinea, Sierra Leone, Sv. Petr
a Michal, Středoafrická republika, Tanzanie, Uganda, Zambie, Zimbabwe
Pásmo 6: Dominika, El Salvador, Grenada, Guyana, Jordánsko, Keňa, Kuba, Madagaskar, Mali, Martinik,
Mosambik, Namibie, Pobřeží slonoviny, Sýrie, Uruguay, Vietnam
Pásmo 7: Anguilla, Bahamy, Benin, Džibuti, Eritrea, Etiopie, Fidži, Grónsko, Guinea-Bissau, Írán, Jamajka,
Kamerun, Kapverdské ostrovy, Kuvajt, Laos, Libanon, Maledivy, Mikronésie, Myanmar, Nepál, Pákistán, Rwanda,
Severní Korea, Seychelské ostrovy, Sv. Helena
Ostatní, neuvedené země spadají do pásma 7.

Platby mobilem

T-Mobile GSM Banking

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Odeslání požadavku jako odeslání SMS dle vašeho tarifu
Ceny za obdržení odpovědi účtuje vaše banka

Pro využívání této služby potřebujete bankovní SIM kartu, váš telefon musí podporovat GSM banking a ve své bance si
musíte na SIM kartu nechat nahrát bankovní aplikaci. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. není odpovědná za případné
škody, které by uživatelům mohly vzniknout při používání bankovních služeb prostřednictvím T-Mobile GSM Banking.



Dobíjení Twist z Vyúčtování služeb
Služba umožňuje dobíjení jakékoliv Twist SIM karty z tarifního Vyúčtování
služeb, přičemž dobíjená částka se účtuje do Vyúčtování služeb. Zákazník
může dobít jednorázově nebo si nastavit trvalé dobíjení. Služba je
přednastavena u všech tarifních SIM karet a nemá žádnou omezenou
platnost. Pokud zákazník službu nechce používat, může ji zablokovat.
Při jednorázovém dobíjení může zákazník dobít jakoukoli celou částku
v rozmezí 200–9 999 Kč (včetně DPH). Při opakovaném dobíjení může
zákazník dobít pouze přednastavenou hodnotu – 200 Kč, 300 Kč, 500 Kč
(včetně DPH) a volí si buď dobíjení na týdenní bázi (vybraný den v týdnu
od pondělí do neděle), nebo měsíční bázi (vybrané datum v měsíci).

Pokud nebude dobíjená částka řádně uhrazena v příslušném Vyúčtování služeb, je T-Mobile oprávněn neuhrazenou
dobíjenou částku z příslušné Twist SIM karty strhnout zpět, stejně tak jako při dobití Twist karty omylem. Dobitá částka
se tarifnímu zákazníkovi nepočítá do Minimálního měsíčního plnění. Více informací na www.t-mobile.cz/dobijeni

Ceník doplňkových služeb

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Tísňové volání:
112, 150, 155, 156, 158 zdarma zdarma
Protikorupční linka: 199 zdarma zdarma
Linka důvěry pro děti: 116111 zdarma zdarma
Volání na čísla s předvolbou zdarma zdarma
8001) a 00800
Informace o tel. číslech:1) 9,80/spojení (11,66) 11,80/spojení
1180, 1181, 1188 + 18,–/min. (21,42) + 21,50/min.
Informace pro řidiče:1)

1210, 1213, 1220, 1222, 1223, 8,–/min. (9,52) 9,52/min.
1224, 1230, 1231, 1233, 1240
Volání na ostatní 4,20/min. (5,–) 5,–/min.
zkrácená čísla1)

Radiokontakt: ERMES-6002 15,–/min.1) (17,85) 17,85/min.
MULTITONE: RDS-6001 sazba do pevné sítě1) sazba do pevné sítě
Volání na čísla s předvolbou 3,36/min. (4,–) 4,–/min.
81x, 83x, 843, 844, 845, 846, 855
Volání na čísla s předvolbou 4,03/min. (4,80) 4,80/min.
840, 841, 842, 847, 848, 849

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

služba 1TEL: předvolba 7001) sazba do pevné sítě sazba do pevné sítě
předvolba 7011) 9,–/min. (10,71) 10,71/min.

Blokování hovorů:
na vlastní žádost 400,– (476,–) –
Smluvní pokuta za prodlení
s úhradou delší než 1 den2): 150,– –
Smluvní pokuta za prodlení
s úhradou delší než 21 dní 1 000,–3) –
Přerušení poskytování služeb:
(např. na dobu prázdnin) 100,–4) (119,–) –
Aktivace souvislé řady čísel:
příplatek k aktivaci 250,– (297,50) –
Vydání nové SIM karty:
při ztrátě nebo zneužití 400,–5) 6) (476,–) 476,–6)

při poškození, jiný typ 400,–6) (476,–) 476,–6)

při krádeži zdarma7) zdarma7)

Změna tarifního programu8):
z nižšího na vyšší zdarma dle Ceníku Twist

tarifů
z vyššího na nižší zdarma9)

Nastavení NEJ čísla:
první/každá další změna zdarma/95,– (113,05) zdarma/113,–
Nastavení Twist Mých5:
prvních 5 nastavení/každá
další změna – zdarma/19,–
Změna telefonního čísla 1 000,– (1 190,–) –
Změna majitele:
nový majitel zdarma –
Zlaté číslo 5 000,– (5 950,–) –
Vybrané číslo 5 000,– (5 950,–) –
Stříbrné číslo 3 000,– (3 570,–) –
Identifikace obtěžujících volání 400,–10) (476,–) 476,–10)

Změna způsobu Vyúčtování:
za SIM kartu 0,–/400,–11) (476,–) –
Multinumbering12) 1 000,– (1 190,–) –
Expresní platba13) 71,40 (85) –
Opis Vyúčtování služeb 50,–/Vyúčtování (59,50) –
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Blokování hovorů

Tarifní zákazníci
ceny bez (vč. DPH)

Aktivace/měsíční paušál zdarma
Pomocí telefonu zdarma
Na čísle Zákaznického centra T-Mobile 400,– (476,–)

Službu Blokování hovorů mohou využít pouze tarifní zákazníci T-Mobile. Zákazníci využívající předplacenou
službu Twist mohou využít pouze službu Blokování příchozích hovorů v zahraničí.

Přidržení hovoru, čekání na spojení
Aktivace této služby je zdarma a za její využívání neplatíte žádné měsíční
paušály.

Konferenční hovory
Účtuje se každý sestavený hovor (iniciátorovi konference) dle tarifu
za volání do příslušné sítě. Aktivace této služby je zdarma a za její
využívání neplatíte žádné měsíční paušály.

O aktivaci a bližší informace o této službě můžete požádat na 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile).

Podrobný výpis hovorů

Tarifní zákazníci
ceny bez (vč. DPH)

Při platbě inkasem (jakákoli forma) 1,– (1,19)

Elektronický Podrobný výpis (Můj T-Mobile) 40,– (47,60)

Tištěný Podrobný výpis 65,– (77,35)

Tištěný i elektronický výpis 65,– (77,35)

Dodatečný Podrobný výpis hovorů 99,– (117,81)*

Elektronický dodatečný Podrobný výpis hovorů 49,– (58,31)*

Elektronický Podrobný výpis k el. Vyúčtování služeb 1,– (1,19)

* Výpis lze obdržet za 2 zúčtovací období zpětně. Cena je účtována za výpis jednoho zúčtovacího období.
Při přechodu na předplacenou službu Twist, ukončení Účastnické smlouvy či přenesení telefonního čísla k jinému
operátorovi není možno z technických důvodů zachovat přístup na stávající nastavení ve službě Můj T-Mobile.
Zákazník tak ztrácí přístup k elektronickým Vyúčtováním služeb a k Podrobným výpisům v elektronické podobě.
Pokud má zákazník nastaveno elektronické Vyúčtování pro daňové účely, doporučujeme před provedením výše
uvedené změny provést archivaci všech potřebných elektronických Vyúčtování služeb. Poslední Vyúčtování služeb
bude zasláno v tištěné podobě. Podrobný výpis hovorů lze převést na tištěnou podobu.



� Záloha na roaming a záloha na služby (5 000,– a 3 000,–) jsou drženy
po dobu minimálně 3 měsíců, po které dochází k přehodnocení nutnosti
držet tyto zálohy.

* Požadováno při uzavření Účastnické smlouvy s telefonem za zvýhodněnou cenu cizím státním příslušníkem.
Zákazníci, kteří platí své Vyúčtování služeb T-Mobile prostřednictvím inkasa z platební karty American Express,
nemusí tyto zálohy hradit.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Ceny aktivace a ceny přechodů

Ceny včetně DPH
Aktivace 1,–
Přechod z Twistu na tarif 1,–
Přechod z tarifu na Twist1) 0,–2)

Přechod na tarif Happy Partner 0,–
Přechod z tarifu Happy Partner
na tarif T-Mobile 0,–

1) Přechod je možný pouze v případě, že máte ke dni přechodu se společností T-Mobile Czech Republic
a.s. uzavřenou Účastnickou smlouvu na dobu neurčitou.

Přenesení čísla k T-Mobile

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny bez (vč. DPH) ceny vč. DPH

Přenesení čísla k T-Mobile
(včetně ceny aktivace) 1,– 300,–*

* Zákazník obdrží současně kredit 300 Kč.
Podrobné informace o podmínkách a postupu při přenesení čísla do sítě T-Mobile CZ či k jinému mobilnímu
operátorovi můžete najít na www.t-mobile.cz nebo na čísle Zákaznického centra T-Mobile.
V případě výpovědi Účastnické smlouvy T-Mobile z důvodu přenesení čísla k jinému operátorovi je tato výpověď
účinná k okamžiku přenesení čísla bez ohledu na výpovědní lhůty stanovené čl. 14.5 Všeobecných podmínek
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Poznámka k Twist tarifům
Při žádosti o proplacení nevyčerpaného kreditu bude zákazníkovi strhnut poplatek ve výši 118 Kč (vč. DPH).

Doklady potřebné při uzavírání Účastnické smlouvy

1) Fyzická osoba
� občanský průkaz
� druhý doklad (pas, řidičský průkaz, rodný list nebo jiný státem vydaný

doklad), pokud je občanský průkaz starého typu

2) Fyzická osoba-cizinec
� pas/občanský průkaz (pouze občané Slovenské republiky)
� druhý doklad (povolení k trvalému pobytu

= zelená karta, povolení k dlouhodobému pobytu
= dlouhodobé vízum s prokázáním adresy přechodného pobytu
na území ČR nebo diplomatický průkaz)

3) Fyzická osoba-podnikatel
� občanský průkaz
� živnostenský list nebo jiné oprávnění podle zvláštních předpisů

4) Fyzická osoba-podnikatel – cizinec
� pas/občanský průkaz (pouze občané Slovenské republiky)
� živnostenský list nebo jiné oprávnění podle zvláštních předpisů

5) Právnická osoba
� výpis z obchodního rejstříku nebo jiné zákonné evidence
� notářsky/úředně ověřená plná moc oprávněné fyzické osoby

(pokud nejde přímo o statutární orgán)
� doklady oprávněné osoby (viz body 1 a 2)

6) Zahraniční právnická osoba
� výpis z obchodního rejstříku nebo jiné zákonné evidence
� notářsky/úředně ověřená plná moc oprávněné fyzické osoby

(pokud nejde přímo o statutární orgán)
� doklady oprávněné osoby (viz body 1 a 2)

Ceník služeb 23/24

1) Na tyto služby se neuplatňují volné jednotky (volné minuty ani tarifní kredit v paušálních tarifech).
2) Blokování odchozích hovorů a ostatních služeb, např. datových či faxových.
3) Při smlouvě na dobu určitou se smlouva prodlužuje o dobu přerušení poskytování služeb z důvodu neplacení.
4) Minimální doba přerušení poskytování služeb je 7 dní, maximální 12 týdnů v kalendářním roce.

Při smlouvě na dobu určitou se smlouva prodlužuje o dobu přerušení poskytování služeb. Pro Tarif BAV SE
je blokování hovorů na vlastní žádost zdarma.

5) V případě naúčtování ceny 400 Kč (476 vč. DPH) za zablokování odchozích hovorů na vlastní žádost
zákazníka je následná výměna SIM karty zdarma.

6) Ve speciálních případech může být na tuto položku poskytnuta sleva. Zneužitím SIM karty je chápáno
podezření na zneužití PUK a BPUK kódů. Jiný typ SIM karty je např. GSM Banking, Profi, Twin. Twist
zákazník se musí prokázat originálem průvodního dopisu k Twist SIM kartě obsahujícího bezpečnostní kódy.

7) Výměna zdarma je možná pouze ve Značkových prodejnách, a to v případě, že zákazník předloží policejní
protokol obsahující výpověď poškozeného o odcizení SIM karty. Twist zákazník se musí prokázat i originálem
průvodního dopisu k Twist SIM kartě obsahujícího bezpečnostní kódy. O takovou výměnu je potřeba požádat
do 5 kalendářních dní od sepsání (datace) policejního protokolu o krádeži SIM, případně do 5 kalendářních
dní od zablokování hovorů prostřednictvím Zákaznického centra T-Mobile (druhá možnost platí pouze pro
tarifní zákazníky). Nárok na výměnu zdarma je pouze jednou za 12 měsíců. V ostatních případech je cena
výměny 400 Kč (476 vč. DPH).

8) U tarifních zákazníků je změna tarifu možná jednou za zúčtovací období a první změna tarifu je možná
až po prvním Vyúčtování služeb.

9) U tarifů aktivovaných před 1. 3. 2005 je při nákupu telefonu za zvýhodněnou cenu (tj. aktivace s telefonem
za zvýhodněnou cenu nebo využití nabídky T-Mobile Extra) možné přejít na nižší tarif zdarma
až po 12 měsících trvání smlouvy. Během prvního roku je přechod zpoplatněn částkou 1 000 Kč
(1 190 vč. DPH). Přechod na vyšší tarif je i v tomto případě zdarma.

10) Cena bude naúčtována pouze v případě úspěšného zjištění telefonního čísla.
11) V případě, kdy je při změně způsobu Vyúčtování snížen počet Vyúčtování vydaných zákazníkovi v účtovacím

období, je tato změna zdarma. (tj. při požadavku na společné Vyúčtování pro více SIM karet jednoho účastníka).
12) Rozdílná mobilní čísla pro hlasové, datové a faxové služby na jedné SIM kartě.
13) Rychlá úhrada Vyúčtování služeb ve kterékoli Značkové prodejně T-Mobile. Částka k úhradě bude

vyrovnána nejpozději šest hodin od zaplacení (pokud máte blokovány hovory z důvodu pozdní platby,
budou v této lhůtě odblokovány).

Zálohy při objednání služeb T-Mobile

Tarifní zákazníci
Záloha na roaming 5 000,–
Záloha na služby 500,–
Záloha na služby 3 000,–
Záloha na služby 5 000,–*

Tyto zálohy budou vypořádány následujícím způsobem:
� Záloha na roaming a záloha na služby a ostatní zálohy vybírané

ve specifických případech podle Všeobecných podmínek budou
pro vaši informaci souhrnně uvedeny ve Vyúčtování služeb T-Mobile
v položce Držené zálohy/depozita.

� Záloha na služby (500,–) je vybírána pouze u stávajících potencionálně
rizikových zákazníků, a to pouze při uzavření smlouvy bez dotovaného
telefonu. Vrácena je automaticky do 4. Vyúčtování služeb. Tato záloha není
od většiny zákazníků vybírána.



Měsíční paušál je účtován vždy na konci zúčtovacího období. V případě, že služba byla aktivní pouze část tohoto
období (změna tarifu, aktivace/deaktivace v průběhu zúčtovacího období, dočasné odpojení), bude paušál poměrně
upraven (kromě paušálů za zvýhodnění Víkend+ a Pevná+, které jsou vždy účtovány v plné výši). Stejným poměrem
jsou upraveny i volné minuty a volné SMS.

Volné minuty se vztahují na hlasová volání do všech sítí v ČR a do hlasové schránky (pokud není uvedeno jinak).
Tyto volné minuty se nevztahují na mezinárodní hovory, roamingové hovory a některé doplňkové služby. Volné
minuty je potřeba využít během zúčtovacího období, případně poměrné části tohoto období (viz měsíční paušál),
nelze je převádět do dalšího období a neprovolané volné minuty propadají. Volné minuty se nepřevádějí ani v případě
aktivace či deaktivace tarifního zvýhodnění HIT.

Kredit je roven měsíčnímu paušálu. V případě, že Účastník využívá kreditní tarif pouze po určitou část zúčtovacího
období, je měsíční paušál i kredit stanoven poměrně podle počtu dní, kdy Účastník tarif využíval. HITová varianta
kreditních tarifů přináší zákazníkovi 20 % měsíčního kreditu navíc. Kredit slouží výlučně k úhradě cen za hlasová
telefonní volání, SMS a MMS do všech sítí v ČR, a to podle Ceníku služeb. Kredit nelze využít na volání, SMS
a MMS zpoplatněné zvláštní sazbou dle Ceníku služeb. Pro volání v kreditních tarifech se účtuje první minuta
celá, dále po 30 vteřinách, není-li stanoveno jinak. Služba SMS a MMS se účtuje po kusech. Nevyčerpaný kredit
je převoditelný nejen do bezprostředně následujícího, ale i do dalších zúčtovacích období.

Volné SMS je potřeba využít během zúčtovacího období, případně poměrné části tohoto období (viz měsíční
paušál), nelze je převádět do dalšího období a nevyužité volné SMS propadají.

Ceny telefonů a datových zařízení: Minimální cena jednotlivého zboží je vždy 1 Kč, a to i bez ohledu na to,
že by kombinací slev došlo ke snížení ceny zboží vybraného zákazníkem pod hranici 1 Kč. V takovém případě bude
u zboží nastavena cena 1 Kč, přičemž zbylá část slevy propadá a nelze ji v budoucnu žádným způsobem uplatnit.
Twist sada obsahuje samostatné produkty (výrobky a služby), které při reklamaci budou posuzovány odděleně.
Mobilní telefony v nabídce T-Mobile mohou být opatřeny SIM lockem, který umožňuje používat mobilní telefon
pouze v ČR v síti T-Mobile CZ. Tyto telefony je však možné odblokovat. U tarifních zákazníků je cena odblokování
již zohledněna v ceně telefonu (odblokovací kód je přiložen v krabici s telefonem), u telefonů v Twist sadách je cena
odblokování 2 380 Kč vč. DPH (odblokování je možné na základě žádosti v kterékoli Značkové prodejně T-Mobile).

SMS a MMS zasílané zákazníkům: SMS a MMS, které obsahují v první pozici znak * a jsou odeslány z čísla
4603, jsou obchodními sděleními, jejichž odesílatelem je společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Pro jejich
odhlášení kontaktujte Zákaznické centrum T-Mobile na telefonním čísle 4603 (ze sítě T-Mobile) nebo napište
na info@t-mobile.cz.

Kde se v textu hovoří o volných jednotkách, máme u kreditních tarifů na mysli kredit. Cena bezúplatně poskytnutého
měsíčního paušálu je obsažena v ceně nejbližšího následujícího zpoplatněného paušálu nebo v ceně
standardního měsíčního paušálu. Maximální délka jednoho hovoru uskutečněného prostřednictvím SIM karty
poskytnuté společností T-Mobile Czech Republic a.s. je 65 minut. Všechny uvedené ceny jsou v Kč.

Hovory započaté před 24:00 poslední den zúčtovacího období a ukončené po 00:00 prvního dne následujícího
zúčtovacího období jsou účtovány celé tak, jako by byly uskutečněny celé v zúčtovacím období, ve kterém byly
započaty. Na tyto hovory se tedy se nespotřebují volné minuty či kredit přidělený v novém zúčtovacím období.
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Aktuálně nabízené tarify

Tarify pro komunikaci s přáteli

Přátelé v síti (300 Kč)
Přátelé síť nesíť (500 Kč)
Přátelé síť nesíť+ (750 Kč)

Tarif pro rodinu

Tarif Rodina (750 Kč)

Tarify pro ty co hodně volají

TOP (1 500 Kč)
TOP+ (2 000 Kč)

Kreditní tarify

Kredit 300 (300 Kč)
Kredit 500 (500 Kč)
Kredit 750 (750 Kč)
Kredit 1 000 (1 000 Kč)

Kredit 150 (178,50 Kč)

povolená zvýhodnění:
Volání 50+, Volání 200+, SMS 100+, MMS 15+,
T-Mobile mimo špičku, Pevná mimo špičku, Girls Talk,
Kredit Pevná+, Kredit Víkend+, SMS Víkend+, Surf+,
Surf&Mail+, Internet+, T-Mobile Rodina, SMS Nonstop,
Víkend Nonstop, Mimo špičku Nonstop

povolená zvýhodnění:
Volání 50+, Volání 200+, SMS 100+, MMS 15+,
T-Mobile mimo špičku, Pevná mimo špičku, Girls Talk,
Kredit Pevná+, Kredit Víkend+, SMS Víkend+, Surf+,
Surf&Mail+, Internet+, SMS Nonstop, Víkend Nonstop,
Mimo špičku Nonstop

povolená zvýhodnění:
Volání 50+, Volání 200+, SMS 100+, MMS 15+,
T-Mobile mimo špičku, Pevná mimo špičku, Girls Talk,
Nej Nonstop, Kredit Pevná+, Kredit Víkend+, SMS
Víkend+, Surf+, Surf&Mail+, Internet+, T-Mobile Rodina,
SMS Nonstop, Víkend Nonstop, Mimo špičku Nonstop

povolená zvýhodnění:
Volání 50+, Volání 200+, SMS 100+, MMS 15+,
T-Mobile mimo špičku, Pevná mimo špičku, Girls Talk,
Nej Nonstop, Kredit Pevná+, Kredit Víkend+, SMS
Víkend+, Surf+, Surf&Mail+, Internet+, T-Mobile Rodina,
SMS Nonstop, Víkend Nonstop, Mimo špičku Nonstop

povolená zvýhodnění:
Volání 50+, Volání 200+, SMS 100+, MMS 15+,
T-Mobile mimo špičku, Pevná mimo špičku, Girls Talk,
Nej Nonstop, Kredit Pevná+, Kredit Víkend+, SMS
Víkend+, Surf+, Surf&Mail+, Internet+

Tarify pro mladé

BAV SE (226,10 Kč)

BAV SE s Mých5 (99 Kč)

Tarify pro podnikatele a firmy

Podnikatel 300 (357 Kč)
Podnikatel 600 (714 Kč)
Podnikatel 900 (1 071 Kč)
Podnikatel 1 400 (1 666 Kč)
Podnikatel 2 400 (2 856 Kč)

Kreditní tarfiy (lze aktivovat pouze tarifní zvýhodnění)

Kreditní tarify

Tarif Mých5 (416,50 Kč)
Kredit 250 (297,50 Kč)
Kredit 450 (535,50 Kč)
Kredit 700 (833 Kč)
Kredit 1 200 (1 428 Kč)
Kredit 2 000 (2 380 Kč)

Minutové tarify (lze aktivovat pouze tarifní zvýhodnění)

Minutové tarify

T 30 (226,10 Kč)
T 80 (535,50 Kč)
T 160 (773,50 Kč)
T 300 (1 178,10 Kč)
T 600 (2 130,10 Kč)
T 1 500 (4 462,50 Kč)

Příloha 1

Přehled kombinací tarifních zvýhodnění T-Mobile

povolená zvýhodnění:
Víkend+, Pevná+, Volání 50+, Volání 200+, SMS 100+,
MMS 15+, T-Mobile mimo špičku, Pevná mimo špičku,
Girls Talk, Nej Nonstop, SMS Víkend+, Surf+,
Surf&Mail+, Internet+

povolená zvýhodnění:
Volání 50+, Volání 200+, SMS 100+, MMS 15+,
T-Mobile mimo špičku, Pevná mimo špičku, Girls Talk,
Kredit Pevná+, Kredit Víkend+, SMS Víkend+, Surf+,
Surf&Mail+, Internet+

povolená zvýhodnění:
SMS 100+, MMS 15+, T-Mobile Tým, Kredit Pevná+,
Kredit Víkend+, SMS Víkend+, Kredit 100+, Kredit 200+,
Kredit 300+, Optimum Nonstop, Optimum Práce, Surf+,
Surf&Mail+, Internet+,

povolená zvýhodnění:
Volání 50+, Volání 200+, SMS 100+, MMS 15+,
T-Mobile mimo špičku, Pevná mimo špičku, Girls Talk,
Nej Nonstop, T-Mobile Rodina, Kredit Pevná+, Kredit
Víkend+, SMS Víkend+, Surf+, Surf&Mail+, Internet+

povolená zvýhodnění:
Víkend+, Pevná+, Volání 50+, Volání 200+, SMS 100+,
MMS 15+, T-Mobile mimo špičku, Pevná mimo špičku,
Girls Talk, Nej Nonstop, T-Mobile Rodina, SMS Víkend+,
Surf+, Surf&Mail+, Internet+



Příloha 2

1. Jestliže se zákazník zaváže k minimálnímu měsíčnímu plnění, získá
mobilní telefon za zvýhodněnou cenu nebo jiné zvýhodnění dle
aktuální nabídky T-Mobile. K minimálnímu měsíčnímu plnění se lze
zavázat při uzavření nové Účastnické smlouvy nebo při prodloužení
stávající Účastnické smlouvy. Výši minimálního plnění zákazník určí
v příslušném formuláři. Určenou výši minimálního plnění nelze
dodatečně měnit.

2. Jestliže se zákazník zavázal k minimálnímu měsíčnímu plnění, je po
dobu jednoho roku povinen každé zúčtovací období využít alespoň
takový objem telekomunikačních služeb, aby se částka naúčtovaná
za tyto služby rovnala minimálnímu měsíčnímu plnění. Do minimálního
měsíčního plnění se započítává měsíční paušál s výjimkou paušálu
za služby SMS Connect a SMSC Direct. Položky uvedené v dodatku č. 1
těchto podmínek se do minimálního měsíčního plnění nezapočítávají.
T-Mobile je oprávněn tuto přílohu kdykoliv měnit. Minimální měsíční
plnění je zákazník povinen dodržet i v případě, že T-Mobile poskytuje
v rámci marketingových akcí určité služby zdarma nebo na určité
služby poskytuje slevu, například formou volných jednotek.

3. Závazek k minimálnímu měsíčnímu plnění se vztahuje vždy k určitému
telefonnímu číslu. Podléhá-li tedy závazku k minimálnímu měsíčnímu
plnění více telefonních čísel, které jsou účtovány souhrnně na jednom
Vyúčtování služeb, musí zákazník splnit závazek k minimálnímu
měsíčnímu plnění na každém telefonním čísle zvlášť. Provoz
na SIM kartách s tarifem Partner či Happy Partner se do minimálního
měsíčního plnění nezapočítává.

4. Pokud zákazník ve zúčtovacím období nedosáhne na určitém
telefonním čísle sjednané výše plnění, má T-Mobile právo na smluvní
pokutu ve výši rozdílu mezi minimálním měsíčním plněním
a vyúčtovanou částkou. Jestliže dojde k ukončení Účastnické smlouvy
a zákazník tím poruší svůj závazek po dobu jednoho roku dosahovat
minimálního měsíčního plnění, má T-Mobile právo na smluvní pokutu
ve výši rozdílu mezi součtem měsíčních paušálů zbývajících do
uplynutí roční lhůty a součtu minimálních měsíčních plnění zbývajících
do uplynutí roční lhůty (rozhodující je měsíční paušál tarifu aktivního
ke dni ukončení smlouvy). Právo T-Mobile na ostatní smluvní pokuty
podle VPST či jiné platby tímto není dotčeno.

5. Roční lhůta k dodržování minimálního měsíčního plnění se prodlužuje
o dobu suspendace SIM karty. Je-li SIM karta část zúčtovacího období
suspendována, musí zákazník dodržet poměrnou část minimálního
měsíčního plnění. Dojde-li k zablokování SIM karty z důvodu porušení
povinnosti zákazníka (např. při neplacení), nemá to vliv na povinnost
zákazníka dodržet minimální měsíční plnění u dotčené SIM karty.

6. Závazek k minimálnímu měsíčnímu plnění se při převodu Účastnické
smlouvy automaticky převádí na nového účastníka. Původní účastník
je povinen nového účastníka informovat o existenci tohoto závazku,
jeho výši a zbývající době trvání. Nový účastník nemůže vůči T-Mobile
namítat, že o existenci závazku k minimálnímu měsíčnímu plnění
nevěděl.

7. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2005 a nahrazují v plném
rozsahu podmínky účinné od 1. 3. 2005. Podmínky je T-Mobile
oprávněn měnit; nové znění bude vždy zpřístupněno na internetu.

Dodatek č. 1
Do minimálního měsíčního plnění se nezapočítávají:
� předem přijaté platby
� platby přijaté za předchozí dlužná Vyúčtování
� přeplatky
� složená depozita
� smluvní pokuty
� úroky z prodlení
� cena aktivace či migrace
� m-platba
� Premium SMS
� videostreaming
� zprostředkovaný prodej

Podmínky Mimimálního měsíčního plnění



Příloha 3

1. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti, vztahující se k poskytování
služby Sponzor společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem
Tomíčkova 2144/1, 149 00, Praha 4, IČ 649 49 681, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 3787 (dále jen „T-Mobile“), Účastníkům.

2. Služba Sponzor umožňuje Účastníkům s předplacenou službou
(dále jen „Twist Účastníci“), jakož i Účastníkům, kteří uzavřeli
písemnou Účastnickou smlouvu (dále jen „tarifní Účastníci“;
společně dále jen „volaný“) zvolit až 5 SIM karet, resp. telefonních
čísel, Twist Účastníků, kteří po dobu platnosti služby Sponzor budou
volat na účet volaného (dále jen „sponzorovaný“). Služba je určena
pouze Účastníkům sítě T-Mobile a vztahuje se na hlasové hovory.
Voláním na účet volaného se rozumí takové volání, na základě
kterého bude volanému účtován příchozí hovor ze strany
sponzorovaného dle sazby a tarifikace volaného.

3. Službu Sponzor je oprávněn aktivovat tarifní Účastník nebo Twist
Účastník. Služba Sponzor je poskytována pouze v rámci sítě
T-Mobile a pro Účastnická telefonní čísla sítě T-Mobile. Maximální
počet současně sponzorovaných telefonních čísel je 5, stejně tak
sponzorovaný Účastník má možnost být sponzorován pouze
z maximálního počtu 5 SIM karet, resp. telefonních čísel. Volaný
Volaný má možnost volit, zda jím vybrané sponzorované SIM karty,
resp. telefonní čísla, bude:
a) sponzorovat vždy – v takovém případě je příchozí hovor účtován

volanému vždy, když mu sponzorovaná SIM karta, resp. telefonní
číslo, volá,

b) sponzorovat vybrané telefonní číslo jen při nízkém kreditu
sponzorované SIM karty – v takovém případě je příchozí hovor
účtován volanému pouze v případech, kdy sponzorovaná telefonní
čísla nebudou mít dostatek kreditu, přičemž za nedostatek kreditu
se považuje částka kreditu sponzorovaného ve výši 10 Kč a nižší.

Službu Sponzor lze aktivovat pouze k SIM kartám T-Mobile,
umožňujícím využití hlasové služby v rámci sítě T-Mobile.

4. V případě, že službu Sponzor aktivuje Účastník, který využívá tarif
Mých5 a jako sponzorovaného Účastníka zvolí SIM kartu, resp.
telefonní číslo, které má nastaveno pro volání v rámci tarifu Mých5,
bude cena za sponzorovaný hovor účtována dle tarifikace a sazby
na volání dle tarifu volaného v rámci sítě T-Mobile, nikoli
zvýhodněnou sazbou v rámci tarifu Mých5.

5. Aktivace služby, nastavení a změna sponzorovaných telefonních
čísel, která budou volat na účet volaného, jsou zdarma. O nastavení
služby Sponzor budou volaný i sponzorovaný informováni
prostřednictvím SMS.

6. Zrušení celé služby Sponzor, tzn. zbavení veškerých sponzorovaných
tel. čísel možnosti volat na účet volaného, může být provedeno ze
strany volaného Účastníka nebo automaticky. Automaticky bude
služba Sponzor zrušena v případech kdy:
a) volaný převede Účastnickou smlouvu na jiného Účastníka,
b) dojde ke změně telefonního čísla volaného,
c) volaný ukončí Účastnickou smlouvu,
d) volaný přejde z předplacené služby na službu s měsíčním

vyúčtováním.
Volaný je povinen všechny jím sponzorované SIM karty, resp.
telefonní čísla, o možnostech ukončení služby Sponzor informovat
vhodným způsobem. Informační povinnost má volaný i po zrušení
služby Sponzor.

7. Zrušení konkrétního nastavení sponzorovaných čísel může být
provedeno ze strany volaného Účastníka, ze strany Účastníka, jehož
SIM karta je sponzorována, nebo automaticky. Automaticky bude
nastavené sponzorování konkrétního sponzorovaného zrušeno
v případech kdy:
a) sponzorované telefonní číslo ukončí Účastnickou smlouvu,
b) sponzorované telefonní číslo bude převedeno z Twist služby

na službu s měsíčním Vyúčtováním.

8. V případě, že volanému bude v souladu se Všeobecnými
podmínkami společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. přerušeno
poskytování služeb ze strany T-Mobile, služba Sponzor je
automaticky ukončena. Službu Sponzor je možné opět využívat
od okamžiku, kdy budou služby elektronických komunikací
na SIM kartě volaného, resp. telefonním čísle, znovu obnoveny.

9. V případě, že volanému bude v souladu se Všeobecnými
podmínkami společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. omezeno
poskytování služeb, služba Sponzor taktéž nebude poskytována.
Služba Sponzor rovněž nebude poskytována v případě, že volaný
zvolí blokování odchozích hovorů ze svého telefonního čísla,
resp. SIM karty. Po obnovení odchozích hovorů ze strany T-Mobile
nebo po zrušení blokování odchozích hovorů ze strany volaného
bude služba Sponzor automaticky obnovena ve stejném rozsahu
jako před omezením poskytování služeb nebo před nastavením
služby blokování ochozích hovorů ze strany volaného.
O skutečnostech uvedených v tomto odstavci je volaný povinen
informovat sponzorovaného, resp. volaný je povinen zajistit, aby
sponzorovaný obdržel informaci o tom, že v uvedených případech
nebude možné hovory ze sponzorovaných tel. čísel, resp. SIM karet,
uskutečnit na účet volaného.

10. Pokud sponzorovaný využívá službu Zamezení identifikace
volajícího, bude tato služba pro účely služby Sponzor potlačena.
O této skutečnosti je volaný povinen sponzorovaného Účastníka
před aktivací služby Sponzor upozornit. Volaný bere na vědomí,
že T-Mobile nenese odpovědnost za potlačení služby Zamezení
identifikace volajícího pro účely poskytování služby Sponzor
a v případě, že v důsledku neposkytnutí služby Zamezení
identifikace volajícího bude ze strany sponzorovaného požadována
náhrada škody, zavazuje se tuto volaný na žádost T-Mobile uhradit
v plné výši.

11. Hovory ze SIM karet, resp. telefonních čísel, které si volaný zvolí
v rámci služby Sponzor jako sponzorovaná čísla, budou směrem
k volanému zpoplatněny dle tarifu volaného, přičemž budou
zohledněny i volné minuty, balíčky, slevy, které přísluší tarifu
volaného. Souhrnná cena za všechny hovory uskutečněné v rámci
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služby Sponzor bude uvedena ve Vyúčtování služeb volaného.
Úhrada za hovory uskutečněné v rámci služby Sponzor
je zohledněna ve prospěch volaného v rámci věrnostního programu
T-Mobile Bonus.

12. V případě, že je volaný v zahraničí, služba Sponzor zůstává aktivní
a volanému je účtována sazba za příchozí roamingový hovor
dle aktuálního Ceníku služeb. Pokud uskutečňuje hovor ze zahraničí
sponzorovaný, hovor v rámci služby Sponzor nebude uskutečněn
dle podmínek služby Sponzor; to znamená, že sponzorovanému
bude naúčtována sazba za volání ze zahraničí dle aktuálního Ceníku
služeb. O této skutečnosti je volaný povinen sponzorovaného
informovat. Volaný odpovídá za škodu, která sponzorovanému
v důsledku nedodržení v tomto bodu uvedené povinnosti vznikne.

13. V případě, že volaný Twist Účastník nemá na své SIM kartě kredit
odpovídající minimální částce k úhradě první minuty hovoru
dle tarifu volaného, nedojde v rámci služby Sponzor ke spojení
hovoru ze strany sponzorovaného. V takovém případě dává volaný
výslovný souhlas s tím, že sponzorovanému Účastníkovi bude
prostřednictvím automatické hlášky sděleno, že hovor není možné
spojit v důsledku nedostatku finančních prostředků k úhradě hovoru
v rámci služby Sponzor. Sponzorovaný bude v takovém případě
současně ze strany T-Mobile informován o možnosti okamžitého
zrušení služby Sponzor.

14. Účastník se zavazuje užívat službu Sponzor výhradně v souladu
s těmito podmínkami, případně v souladu s písemnými návody,
doporučeními a aktuální nabídkou T-Mobile. Zejména je Účastník
povinen zdržet se jednání, které je způsobilé negativně ovlivnit
provoz služby Sponzor. Účastník je povinen zdržet se zejména
nadměrného užívání služby Sponzor spočívajícího v časté změně
sponzorovaných SIM karet. Jednání Účastníka v rozporu s tímto
ustanovením je považováno za zneužití Služby ve smyslu čl. 7 bodu
7.3. písm. c) Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s.; T-Mobile má právo v takovém případě okamžitě omezit
a/nebo přerušit poskytování služby Sponzor.

15. Práva a povinnosti Účastníka a společnosti T-Mobile těmito
podmínkami služby Sponzor neupravená se řídí platnými
Všeobecnými podmínkami společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s., vydanými podle zákona č. 127/2005 Sb.
v platném znění.

16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 21. 4. 2009.
V případě změny těchto podmínek bude Účastník vhodným
způsobem o takové změně informován.



1. Předmět úpravy
1.1. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) závazně upravují práva

a povinnosti, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic
a.s. (dále jen „TMCZ“), se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,
149 00, IČ 649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787, poskytuje služby
elektronických komunikací v tarifních programech T-Mobile Combi
300 a T-Mobile Combi 300 HIT (dále jen „tarif T-Mobile Combi“).

1.2 Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ na
adrese t-mobile.cz/combi. 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 však vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených
internetových stránkách.

1.3 V otázkách neupravených v Účastnické smlouvě nebo v těchto
Podmínkách se přiměřeně užijí ustanovení aktuálních
Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic
a.s. (s výjimkou čl. 14.2, 16.3 a 16.4), Podmínek pro základní tarify
Twist a platného právního řádu České republiky. Všeobecné
podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a Podmínky
pro základní tarify Twist jsou zveřejněny na stránce t-mobile.cz.

2. Minimální měsíční dobití
2.1 V tarifu T-Mobile Combi je účastník povinen pravidelně v měsíčních

intervalech (dále jen „interval“) počínaje aktivací tarifu dobíjet svůj
předplacený kredit částkou stanovenou v Ceníku Služeb (dále jen
„minimální měsíční dobití“); tato povinnost je splněna i v případě
více dobití různými dobíjecími kanály. Interval vždy končí dnem,
který předchází dni, jež se číslem (pořadím v měsíci) shoduje
se dnem, v němž došlo k aktivaci tarifu T-Mobile Combi, resp.
zahájení posledního intervalu. Není-li takový den v kalendářním
měsíci, končí interval v den předcházející poslednímu dni
příslušného kalendářního měsíce. (Příklad: Pokud k aktivaci tarifu
T-Mobile Combi došlo dne 10. března, interval končí 9. dubna.
Pokud k aktivaci tarifu T-Mobile Combi došlo 31. ledna, interval
končí 28. února, resp. 29. února v přestupném roce.) Uzavřením

Účastnické smlouvy k tarifu T-Mobile Combi se účastník zavazuje
k plnění povinnosti dobíjet v každém intervalu minimální měsíční
dobití. Bonusový kredit poskytnutý účastníku nelze použít na
plnění povinnosti minimálního měsíčního dobití.

2.2 Účastník je v případě, že v daném intervalu dosud nesplnil
minimální měsíční dobití, 5 dní před koncem tohoto intervalu
informován prostřednictvím SMS, kolik mu ještě zbývá dobít pro
dosažení minimálního měsíčního dobití a do kdy musí kredit dobít.
Dobitý kredit se vždy uplatní nejdříve na nejstarší nesplněné
povinnosti minimálního měsíčního dobití z předchozích intervalů.

2.3 Vázaný kredit vrácený dle bodu 3.4 je v následujících intervalech
použit na splnění povinnosti dobíjení minimálního měsíčního
dobití, přičemž v intervalech, kdy vázaný kredit plně pokryje
minimální měsíční dobití, se má za to, že účastník řádně plní svou
povinnost dle bodu 2.1. Pokud je v posledním intervalu ze zbytku
vázaného kreditu uhrazena jen část minimální měsíčního dobití,
je účastník povinen dobít zbytek minimálního měsíčního dobití
do konce tohoto intervalu. O okamžiku uvolnění vázaného kreditu
a přerušení povinnosti dle bodu 2.1 je účastník informován
prostřednictvím SMS.

2.4 V případě nesplnění povinnosti minimálního měsíčního dobití
v daném intervalu je účastník převeden do tarifu Twist Start.
Pokud ještě neuplynula doba závazku (bod 3.3), může se účastník
vrátit do tarifu T-Mobile Combi, jestliže během následujícího
intervalu dobije částku, která spolu s částkou dobitou
v předchozím intervalu dosahuje výše minimálního měsíčního
dobití. Do té doby jsou mu služby účtovány dle ceníku platného
pro tarif Twist Start, v ostatním platí tyto Podmínky. Povinnost
účastníka dobíjet minimální měsíční dobití (bod 2.1) není tímto
převodem do tarifu Twist Start dotčena. Výše uvedené platí
obdobně.

2.5 Pokud účastník ve lhůtě dle bodu 2.4 nedobije ani částku ve výši
minimálního měsíčního dobití, jsou mu zablokovány odchozí
služby. Účastník se může vrátit do tarifu T-Mobile Combi, pokud
během následujícího intervalu dobije kredit tak, aby byla uhrazena
všechna dlužná minimální měsíční dobití.

3. Aktivace a výhoda tarifu T-Mobile Combi
3.1 Tarif T-Mobile Combi lze aktivovat na SIM kartě předplacené služby

Twist nebo na něj lze přejít z jiného tarifního programu
předplacené služby Twist, pokud to podmínky daného tarifního
programu nevylučují (dále společně jen „aktivace“).
T-Mobile je oprávněn při přechodu na tarif T-Mobile Combi
požadovat prokázání vlastnictví dané SIM karty. O aktivaci tarifu
T-Mobile Combi je účastník informován prostřednictvím bezplatné
SMS.

3.2 Účastník předplacené služby Twist, popř. Zájemce o tarif T-Mobile
Combi, vyplní formulář Objednávka služeb T-Mobile Combi (dále jen
„Objednávka“), dále se použijí ustanovení čl. 2 Všeobecných
podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
Tarif T-Mobile Combi lze aktivovat prostřednictvím Zákaznického
centra T-Mobile, na e-shopu T-Mobile na adrese www.t-
mobile.cz nebo na prodejních místech TMCZ.

3.3 Při aktivaci tarifu T-Mobile Combi si účastník volí některou z výhod
dle aktuálního Ceníku služeb, a to telefon za zvýhodněnou cenu
nebo měsíční bonusový kredit ve výši 20 % minimálního
měsíčního dobití (HIT varianta). Výhoda je poskytována na dobu
určitou počínaje aktivací tarifu T-Mobile Combi, přičemž její délka
je uvedena v aktuálním Ceníku Služeb (dále jen „doba závazku“).

3.4 Při aktivaci tarifu T-Mobile Combi s telefonem za zvýhodněnou
cenu je TMCZ oprávněn požadovat vázaný kredit ve výši dle
Ceníku sužeb. Tento vázaný kredit bude uvolněn v podobě
předplaceného kreditu poté, co účastník od okamžiku aktivace
či prodloužení tarifu T-Mobile Combi dle bodu 2.3 splní
6× povinnost dle bodu 2.1.

3.5 Při aktivaci tarifu T-Mobile Combi s HIT variantou získá účastník
bezprostředně po dobití kreditu ve výši minimálního měsíčního
dobití (popř. jeho poslední části) Bonusový kredit ve výši 20 %
minimální měsíční dobíjecí částky (jednou v každém intervalu)
a jeho platnost je omezena na 30 dní. Částka Bonusového kreditu,
kterou účastník získá navíc v rámci tohoto minimálního měsíčního
dobití, poskytuje TMCZ výlučně formou předplacené služby
elektronických komunikací (připsáním kreditu). Hodnotu takto
získaného kreditu nelze proplatit v hotovosti, a to ani v případě,
že by došlo k ukončení Účastnické smlouvy, uzavřené dle
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Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.,
před vyčerpáním částky kreditu, kterou účastník získal ve smyslu
těchto Podmínek navíc oproti dobité částce, na využité služby
elektronických komunikací. T-Mobile je oprávněn po dobu
platnosti Bonusového kreditu zamezit využívání Audiotexových
služeb, prémiových SMS, T-Mobile m-platby, popř. jiných
prémiových služeb poskytovaných v rámci sítě T-Mobile. Bonusový
kredit se čerpá na úhradu služeb elektronických komunikací
přednostně před kreditem dobitým účastníkem bez ohledu
na okamžik, kdy byl kredit účastníkem dobit.

4. Uplynutí doby závazku, prodloužení a ukončení poskytování
služeb v tarifu T-Mobile Combi

4.1 Nejdříve 3 měsíce před uplynutím doby závazku (bod 3.3) může
účastník, který nemá vůči TMCZ neuhrazený závazek, požádat
o prodloužení závazku (doby závazku dle bodu 3.3) v tarifu
T-Mobile Combi. Při tomto prodloužení si může zvolit znovu
některou z výhod tarifu T-Mobile Combi (bez ohledu na původní
zvolenou výhodu) a změnit tarif na jiný tarif T-Mobile Combi.
Parametry výhody (s výjimkou užívání telefonu za zvýhodněnou
cenu) zvolené při prodloužení smlouvy se uplatní až po uplynutí
původní doby závazku. Výše uvedené platí i v případě, že již
uplynula původní doba závazku. Prodloužením závazku je tarif
účastníka změněn na tarif T-Mobile Combi, pokud tento nebyl
zachován postupem dle bodu 4.2.

4.2 Pokud účastník po uplynutí doby závazku nadále plní povinnost
minimálního měsíčního dobití dle bodu 2.1, nepožádá o přechod
do tarifního programu s měsíčním vyúčtováním (bod 7.) a neodvolá
souhlas se zpracováním osobních údajů (6.1), jsou mu i nadále
poskytovány služby v tarifu T-Mobile Combi bez Bonusového
kreditu dle bodu 3.5. V okamžiku, kdy účastník nesplní v daném
intervalu povinnost minimálního měsíčního dobití, je převeden
do tarifu Twist Start.

4.3 Nesplní-li účastník ve třech po sobě následujících intervalech
povinnost dle bodu 2.1 (alespoň 1× nedobije minimální měsíční
dobití), je jeho Účastnická smlouva ukončena a SIM deaktivována.

5. Další ujednání
5.1 Služby v tarifu T-Mobile Combi jsou účtovány dle sazeb uvedených

v Ceníku služeb.
5.2 Aktivace tarifu T-Mobile Combi a přechod z tarifu Twist Start

do tarifu T-Mobile Combi dle bodů 2.4 a 2.5 jsou zpoplatněny
dle aktuálního Ceníku Služeb. O změně tarifu a účtování poplatku
je účastník informován prostřednictvím SMS. Poplatek je uhrazen
odečtením z předplaceného kreditu.

5.3 T-Mobile je oprávněn omezit počet aktivací T-Mobile Combi
na jedno RČ/IČ.

5.4 Účastník v tarifu T-Mobile Combi nemá možnost změny telefonního
čísla.

5.5 Účastník v tarifu T-Mobile Combi má možnost prostřednictvím
Zákaznického centra požádat o blokaci SIM karty. Blokování SIM
karty (s výjimkou blokace dle bodu 2.5) nebo její výměna jsou
zpoplatněny dle Ceníku služeb.

5.6 Účastník v tarifu T-Mobile Combi může být členem věrnostního
programu T-Mobile Bonus a využívat všechny nabídky určené pro
předplacenou službu Twist, není-li v jejich podmínkách uvedeno
jinak.

6. Účastnická smlouva a zpracování osobních údajů účastníka
tarifu T-Mobile Combi

6.1 Uzavřením Účastnické smlouvy dává účastník tarifu T-Mobile
Combi souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 11.2
Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.,
a to na dobu neurčitou pro tyto osobní údaje: jméno, příjmení,
rodné číslo, obchodní firma, bydliště, místo podnikání, sídlo, IČ,
DIČ, datum narození, telefonní číslo Účastníka, emailové adresy,
typ mobilního telefonu, IMEI, typ a objem využívaných služeb, výše
dobíjené částky, délka trvání účastnických smluv. Tento souhlas je
účastník oprávněn po uplynutí doby závazku odvolat, a to písemným
sdělením na adrese T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova
2144/1, 149 00 Praha 4. V ostatním se použijí ustanovení čl. 11
Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

6.2 Účastnická smlouva tarifu T-Mobile Combi stanoví délku doby
závazku, tj. doby, po kterou je poskytována výhoda tarifu T-Mobile
Combi. V případě, že účastník v době závazku poruší ve třech

bezprostředně po sobě následujících intervalech povinnost
stanovenou v bodu 2.1 těchto Podmínek, je TMCZ oprávněn
účastníku účtovat smluvní pokutu ve výši součtu těchto tří
neuhrazených minimálních měsíčních dobití a součinu částky
minimálního měsíčního dobití a počtu intervalů zbývajících
do konce doby závazku. Smluvní pokuta bude vyúčtována
v samostatném Vyúčtování. TMCZ je oprávněn si na smluvní
pokutu započíst nevyužitý vázaný kredit (bod 3.4) a zbývající
předplacený kredit na SIM kartě; Bonusový kredit na SIM kartě
se na úhradu smluvní pokuty nepoužije a bez náhrady propadá.
V případě, že má účastník pod svým rodným číslem či IČ
evidovánu jinou SIM kartu, je TMCZ oprávněn na úhradu smluvní
pokuty započíst přeplatky na Vyúčtování služeb k těmto SIM
kartám. Smluvní pokutu se účastník zavazuje uhradit ve lhůtě
uvedené ve Vyúčtování.

6.3 V případě ukončení Účastnické smlouvy nemá účastník nárok
na vyplacení kreditu ve výši odpovídající násobku počtu intervalů
doby závazku (bod 3.3) a částky minimálního měsíčního dobití
(bod 2.1) dle aktuálního tarifu v době ukončení smlouvy.

6.4 Za trvání doby závazku (bod 3.3) účastník není oprávněn požádat
o přenesení svého čísla do jiné mobilní sítě.

6.5 Pokud účastník, který před aktivací tarifu T-Mobile Combi na SIM
kartě využíval předplacenou službu Twist, odstoupí od účastnické
smlouvy, může mu být vázaný kredit dle bodu 3.4 uvolněn jako
předplacený kredit na SIM kartu.

7. Přechod do tarifního programu s měsíčním vyúčtováním
7.1 Jestliže účastník vyznačil v Objednávce svůj souhlas s možnou

budoucí změnou tarifu T-Mobile Combi na některý z tarifních
programů s měsíčním vyúčtováním z aktuální nabídky T-Mobile
a souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem ověřování
platební morálky prostřednictvím registru dlužníků dle čl. 11.6
Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.,
může po uplynutí prvních 6 intervalů, v nichž plnil povinnost dle
bodu 2.1., požádat písemně na adrese TMCZ, popř. telefonicky
na čísle Zákaznického centra, o přechod na některý z tarifních
programů s měsíčním vyúčtováním z aktuální nabídky T-Mobile.
Tento přechod bude možno uskutečnit nejdříve po 1. 2. 2009.



7.2 Pokud Účastník tarifu T-Mobile Combi využíval jako výhodu dle
bodu 3.3 těchto Podmínek telefon za zvýhodněnou cenu, zavazuje
se účastník podáním žádosti dle bodu 7.1 za trvání doby závazku
k minimálnímu měsíčnímu plnění ve výši shodné s výší
minimálního měsíčního dobití, popř. ve výši nejblíže vyšší úrovně
minimálního měsíčního plnění dle Ceníku služeb, a to počínaje
aktivací tarifního programu s měsíčním vyúčtováním až do uplynutí
doby závazku dle bodu 3.3. V ostatním se uplatní Podmínky
Minimálního měsíčního plnění.

7.3 Pokud Účastník tarifu T-Mobile Combi využíval jako výhodu dle
bodu 3.3 těchto Podmínek HIT variantu, může za trvání doby
závazku tarif T-Mobile Combi změnit pouze na některý z tarifních
programů s měsíčním vyúčtováním a se zvýhodněním HIT, přičemž
se účastník podáním žádosti dle bodu 7.1 zavazuje využívat daný
tarifní program až do uplynutí doby závazku dle bodu 3.3 těchto
Podmínek. Účastník nemůže využít HIT na zkoušku.

7.4 Po přechodu z tarifu T-Mobile Combi na některý z tarifních
programů s měsíčním vyúčtováním se účastnická smlouva řídí
ustanoveními podmínek jednotlivých Služeb, aktuálních
Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
a Ceníkem služeb. Ustanovení bodu 6.3 zůstává i nadále
v platnosti.

8. Závěrečná ustanovení
8.1 Sítí T-Mobile se rozumí síť elektronických komunikací provozovaná

společností T-Mobile Czech Republic a.s.
8.2 TMCZ je oprávněn Podmínky kdykoli měnit a doplňovat. TMCZ

a účastník se dohodli, že účastník tarifu T-Mobile Combi bude
o všech změnách Podmínek informován na internetových
stránkách www.t-mobile.cz. Změny Podmínek budou účinné
od data uvedeného na výše uvedených internetových stránkách.

8.3 Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 17. 8. 2008.



I. Předmět Obchodních podmínek
1. Tyto podmínky stanoví pravidla, za nichž TMCZ poskytuje služby

elektronických komunikací v Tarifu BAV SE a BAV SE s Mých5
(dále jen „tarif pro mladé“).

II. Podmínky poskytování tarifu pro mladé
1. Tarif pro mladé je určen pro uživatele fyzické osoby ve věku

od 6 do 26 let.
2. Každý jednotlivý uživatel může mít pouze jeden z tarifů pro mladé.
3. V případě uživatelů tarifu pro mladé ve věku od 6 let do dosažení

věku 18 let uzavírá účastnickou smlouvu vždy jejich zákonný
zástupce, a to svým jménem a na svůj účet; zákonný zástupce
nezletilého uživatele se tedy stává účastníkem.

4. Zájemce o tarif pro mladé je povinen předložit veškeré doklady
nutné pro svou identifikaci. Pokud účastnickou smlouvu uzavírá
zákonný zástupce, musí příslušnými doklady (např. občanským
průkazem či rodným listem) osvědčit, že je zákonným zástupcem.

5. Ceny tarifu pro mladé, tedy BAV SE i BAV SE s Mých5 jsou uvedeny
v platném Ceníku služeb T-Mobile (dále jen: „Ceník“).

6. Od 1. 1. 2009 bude všem uživatelům tarifu pro mladé vystavováno
zdarma Vyúčtování v elektronické formě. Zvolí-li uživatel formu
tištěného vyúčtování, je povinen hradit za zasílání tištěného
vyúčtování cenu dle platného ceníku.

III. Trvání Účastnické smlouvy s Tarifem pro mladé
1. Účastnická smlouva v Tarifu pro mladé se uzavírá vždy na dobu

určitou 12 či 24 měsíců.
2. Po uplynutí sjednané doby trvání účastnické smlouvy v tarifu pro

mladé se účastnická smlouva automaticky prodlužuje o 1 rok.
3. K automatickému prodloužení nedojde, pokud uživatel nejpozději

7 dní před uplynutím sjednané doby trvání účastnické smlouvy
v tarifu pro mladé požádá TMCZ:
a) ukončení smlouvy ke sjednanému datu
b) změnu smlouvy na dobu neurčitou a změnu tarifu na některý

ze standardních tarifů TMCZ
c) prodloužení smlouvy o 24 měsíců s využitím nabídky dotovaných

telefonů.

4. Kdykoli v průběhu trvání automaticky prodloužené smlouvy lze
požádat o její prodloužení o 24 měsíců s využitím nabídky
dotovaných telefonů.

5. Jestliže nezletilý uživatel dosáhne v průběhu trvání účastnické smlouvy
s tarifem pro mladé 18 let, je zákonný zástupce povinen neprodleně
převést účastnickou smlouvu na uživatele. Pokud k převodu nedojde
do dne vypršení sjednané doby určité po dosažení věku 18 let, TMCZ
smlouvu s tarifem BAV SE automaticky změní na dobu neurčitou
s tarifem T 30, v případě BAV SE s Mých5 s tarifem K150.

6. Jakmile uživatel dosáhne v průběhu trvání účastnické smlouvy
s tarifem pro mladé věku 27 let a poprvé vyprší doba určitá,
sjednaná pro trvání účastnické smlouvy, tato smlouva se
automaticky mění v případě BAV SE na smlouvu na dobu neurčitou
s tarifem T 30, v případě BAV SE s Mých5 s tarifem K150.

5. Namísto tarifu T 30, či K150 může být v uvedených případech aktivován
i jiný, nejbližší podobný tarif, který tento tarif případně nahradí.

IV. Zvláštní ustanovení
1. Účastník s Účastnickou smlouvou v tarifu pro mladé nemá nárok

na uzavření Účastnické smlouvy s nabídkou Happy Partner.
2. Převod účastnické smlouvy s tarifem pro mladé je možný pouze

tehdy, pokud jsou u nového Účastníka splněny veškeré předpoklady
pro poskytování tohoto tarifu podle těchto podmínek.

3. V průběhu trvání účastnické smlouvy lze provádět změnu tarifu,
a to takto:
a) V případě účastnické smlouvy s tarifem pro mladé, uzavřené

(či prodloužené) na dobu 12 měsíců, nelze měnit tarif BAV SE na
standardní tarif, nýbrž pouze na tarif BAV SE s Mých5, či obráceně.

b) V případě účastnické smlouvy s tarifem pro mladé, uzavřené
(či prodloužené) na dobu 24 měsíců (s využitím nabídky
dotovaných telefonů), lze změnit tarif pro mladé na jakýkoliv
standardní tarif nabízený s dotovaným telefonem.

c) mezi jednotlivými typy tarifu v rámci tarifu pro mladé, tedy mezi
BAV SE a BAV SE s Mých5 lze přecházet bez omezení.

4. Účastník se smlouvou na dobu neurčitou či se službou Twist může
písemně požádat o změnu své smlouvy na smlouvu na dobu určitou
s tarifem pro mladé. Žádosti bude vyhověno pouze tehdy, jsou-li
splněny veškeré podmínky pro aktivaci daného tarifu pro mladé.

5. Tarif pro mladé není určen pro podnikatelské účely. Pokud
účastnickou smlouvu s tarifem pro mladé uzavírá podnikatel,
souhlasí s tím, že na účastnické smlouvě, vyúčtování služeb či jiných
písemnostech nebudou uváděny informace vztahující se k jeho
podnikatelské činnosti, například IČ, DIČ či obchodní firma.

6. Jelikož každý uživatel může mít pouze jeden z tarifu pro mladé,
tedy buď BAV SE, či BAV SE s Mých5 vyžaduje TMCZ při uzavření
účastnické smlouvy s tarifem pro mladé rodné číslo uživatele.
Zpracování rodného čísla je nutným předpokladem pro posouzení
splnění podmínek pro uzavření smlouvy v daném tarifu pro mladé.
TMCZ je za tímto účelem oprávněn zpracovat rodné číslo uživatele
po celou dobu trvání účastnické smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení
1. V otázkách neupravených těmito Podmínkami se poskytování služeb

Účastníkům s Účastnickou smlouvou v Tarifu pro mladé řídí
ustanoveními Účastnické smlouvy (tedy Objednávkou služeb,
Všeobecnými podmínkami společnosti T-Mobile Czech Republic
a.s., Ceníkem a dalšími podmínkami služeb).

2. TMCZ si vyhrazuje právo omezit Účastníkům s Účastnickou
smlouvou v Tarifu pro mladé využívání zvláštních nabídek,
poskytovaných TMCZ.

3. Tyto Podmínky nahrazují v plném rozsahu původní podmínky
tarifu BAV SE.

4. TMCZ si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv měnit. Změny
budou účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách
TMCZ, nebude-li stanoven pozdější okamžik účinnosti. TMCZ
si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nabízení tarifu pro mladé.
V takovém případě bude TMCZ u doposud sjednaných smluv
s tarifem pro mladé tento tarif poskytovat do konce sjednané doby
trvání účastnické smlouvy; pak tento tarif automaticky změní na
nejbližší podobný tarif.

5. T-Mobile si vyhrazuje právo v konkrétních případech změnit uživateli
tarif pro mladé rovněž v případě, že jeho užívání bude vykazovat prvky
zneužití služeb. O takový případ jde například tehdy, když se volání,
či zasílání SMS jeví jako strojově či jinak automaticky generované.

6. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 17. 8. 2008.

Příloha 5

Podmínky tarifu BAV SE a BAV SE s Mých5



1. T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00
Praha 4, IČ 64949681, zapsaný do obchodního rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3787 (dále jen
„T-Mobile“) nabízí zákazníkům (s výjimkou zákazníků s Rámcovou
smlouvou) notebooky za zvýhodněnou cenu.

2. Notebook za zvýhodněnou cenu si zákazník může koupit při
uzavření účastnické smlouvy k datovému tarifu (4G Basic, Standard
nebo Premium) nebo k hlasovému tarifu. Notebook si zákazník může
koupit také při prodloužení účastnické smlouvy k datovému nebo
hlasovému tarifu. Při uzavření nebo prodloužení účastnické smlouvy
k datovému tarifu si zákazník může koupit rovněž 4G Combi kartu
či 4G modem pro připojení k internetu. Kupuje-li si zákazník
při uzavření nebo prodloužení účastnické smlouvy notebook
za zvýhodněnou cenu, bude tato skutečnost uvedena v Objednávce
služeb nebo Dodatku k účastnické smlouvě. Kupuje-li si zákazník
notebook za zvýhodněnou cenu, ať už při uzavření nebo prodloužení
účastnické smlouvy, k hlasovému či datovému tarifu, se 4G Combi
kartou nebo se 4G modemem, má účastnická smlouva následující
zvláštní podmínky:

a) Pro účastnickou smlouvou neplatí promo akce neomezené
připojení k internetu až půl roku zdarma, při které zákazník
nemusí platit měsíční paušál k datovému tarifu po dobu půl roku
(při uzavření účastnické smlouvy na 24 měsíců) nebo tři měsíce
(při uzavření účastnické smlouvy na 12 měsíců). Zákazník,
který si koupil notebook za zvýhodněnou cenu, je tedy povinen
platit měsíční paušál již od počátku smluvního vztahu.

b) Účastnická smlouva se vždy uzavírá či prodlužuje na dobu určitou
24 měsíců. Zákazník, který si koupil notebook za zvýhodněnou
cenu, je povinen dodržovat Minimální měsíční plnění, jehož výše
je sjednána v Objednávce služeb či v Dodatku k účastnické
smlouvě, vždy po dobu 24 měsíců. Jinak je povinen zaplatit
smluvní pokutu, která je uvedena v Podmínkách minimálního
měsíčního plnění.

c) Vzhledem k tomu, že při prodloužení účastnické smlouvy
zákazníci neskládají depozit, který by mohl pokrýt riziko nekalého
jednání, při prodloužení účastnické smlouvy si mohou notebook
za zvýhodněnou cenu koupit pouze ti zákazníci, kteří mají
s T-Mobile uzavřenou účastnickou smlouvu déle než dvanáct
měsíců. Podmínkou prodloužení účastnické smlouvy je dále to,
že zákazník má v době prolongace aktivní tarif Internet 4G Basic,
Standard nebo Premium. Při prodloužení účastnické smlouvy
obdobně platí veškeré podmínky uvedené v předchozím odstavci.

d) Zájemcům o notebook za zvýhodněnou cenu T-Mobile umožňuje
uzavření účastnické smlouvy, prodloužení účastnické smlouvy,
dodávku notebooku a souvisejících přípojných zařízení (např. 4G
Combi karta či 4G modemu) mimo provozovny T-Mobile. Uzavření
účastnické smlouvy, notebook a přípojné zařízení si lze objednat
na internetových stránkách T-Mobile nebo telefonickým hovorem
na Zákaznické centrum T-Mobile. Na internetových stránkách
T-Mobile nebo při telefonickém hovoru si zákazník zvolí místo
a dobu doručení zásilky. Zásilka bude obsahovat formulář
Objednávka služeb – návrh na uzavření účastnické smlouvy nebo
formulář Dodatek k účastnické smlouvě, notebook, přípojné
zařízení, informační materiály a případně i další produkty či
dokumenty dle výběru zákazníka. Při doručení zásilky zákazník
podepisuje příslušný formulář, přičemž návrh na uzavření
účastnické smlouvy T-Mobile po splnění podmínek nutných pro
uzavření účastnické smlouvy akceptuje aktivací SIM karty. Tím je
uzavřena účastnická smlouva. Jelikož si v uvedených případech
zákazník výslovně (buď prostřednictvím internetových stránek
nebo při telefonickém hovoru) sjednal návštěvu za účelem
objednávky ve smyslu § 57 odst. 1 občanského zákoníku, nemá
zákazník právo od účastnické smlouvy odstoupit bez udání
důvodu a bez sankce podle ustanovení o spotřebitelských
smlouvách.

e) T-Mobile má právo dohodnout se se zákazníkem, který si koupil
notebook za zvýhodněnou cenu, na předčasném ukončení
účastnické smlouvy. Je-li účastnická smlouva dohodou předčasně
ukončena, je zákazník povinen T-Mobile zaplatit finanční

kompenzaci za předčasné ukončení smlouvy ve výši rozdílu mezi
zvýhodněnou a plnou cenou notebooku, od něhož budou
odečtena minimální měsíční plnění za dobu trvání účastnické
smlouvy. K takto vypočtené částce vždy přistupuje DPH v zákonné
výši. Finanční kompenzace však nikdy nebude činit méně než
100 Kč včetně DPH. Plná cena notebooku se určí vždy
z posledního platného ceníku. Zákazník je povinen zaplatit
finanční kompenzaci T-Mobile ve lhůtě, kterou T-Mobile stanoví.
Zákazník bere na vědomí, že závazek zaplatit finanční
kompenzaci je závazkem z účastnické smlouvy, o němž je
oprávněn rozhodnout nejprve Český telekomunikační úřad.

3. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2008.
Tyto podmínky je T-Mobile oprávněn měnit, přičemž nové znění
nabývá účinnosti vždy dnem zveřejnění na internetových stránkách
www.t-mobile.cz, není-li stanoven jiný počátek účinnosti.

Ceny notebooků s datovým zařízení viz další strana.

Příloha 6
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Ceny notebooků s datovým zařízením

Notebook s: Huawei E160 4G Option 4G 4G
USB Stick modem ExpressCard USB modem Combi karta

Internet Basic
399 Kč (474,81)
HP Compaq 6735s – 7 562,18 – 10 503,36 –

(8 999,–) (12 499,–)
HP Compaq 6710b – 13 864,71 – 17 226,05 15 125,21

(16 499,–) (20 499,–) (17 999,–)
Internet Standard
599 Kč (712,81)
HP Compaq 6735s 2 940,34 4 200,84 3 780,67 7 142,02 –

(3 499,–) (4 999,–) (4 499,–) (8 499,–)
HP Compaq 6710b – 10 503,36 – 13 864,71 11 763,87

(12 499,–) (16 499,–) (13 999,–)
Internet Premium
999 Kč (1 188,81)
HP Compaq 6735s 0,84 0,84 839,50 3 780,67 –

(1,–) (1,–) (999,–) (4 499,–)
HP Compaq 6710b – 7 142,02 – 10 503,36 8 402,52

(8 499,–) (12 499,–) (9 999,–)

Uvedené ceny jsou v Kč bez (v závorce včetně) DPH.
Základní cena samostatného notebooku u HP Compaq 6710b je 19 999 Kč a HP Compaq 6735s je 10 999 Kč. Nabídka notebooku HP Compaq 6735s s vybraným datovým tarifem při uzavření smlouvy na 2 roky do 28. 2. 2009,
nebo do vyprodání zásob. Nabídka notebooku HP Compaq 6710b platí do vyprodání zásob.

Poslední
šance

Poslední
šance



T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00
Praha 4, IČ 64949681 zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 (dále jen „T-Mobile“)
vydává tyto podmínky, upravující poskytování Služeb v tarifech, které
T-Mobile nabízí Účastníkům pod názvy Podnikatel 200, Podnikatel 300,
Podnikatel 600, Podnikatel 900, Podnikatel 1400, Podnikatel 2400
včetně jejich HITových variant. (dále jen: „Tarify Podnikatel“)

1. Tarify Podnikatel jsou určeny všem Firemním a Významným
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) s výjimkou těch, jejichž
Účastnická smlouva je uzavřena v režimu Rámcové smlouvy (není-li
v Rámcové smlouvě výslovně dohodnuto jinak) nebo Účastníků,
kteří uzavřeli Smlouvu významného zákazníka v době od 1. 5. 2003
do 30. 4. 2004). Tarif Podnikatel 200 je určen pouze Účastníkům,
kteří přecházejí z režimu předplacených služeb TWIST. Účastníci
s Tarify Podnikatel nemohou aktivovat tarifní zvýhodnění Víkend+,
Pevná+, Nonstop+, WeekStart, Moji blízcí, Volání 50+, Volání 200+,
Zvýhodnění pro zdravotně postižené, T-Mobile mimo špičku, Pevná
mimo špičku, Girsltalk, a T-Mobile Rodina. Pokud je tarif Podnikatel
využíván spolu se zvýhodněním Surf+, Surf&Mail+ nebo Internet+,
není na datový provoz v rámci ČR, nezahrnutý v měsíčním paušálu
daného zvýhodnění, čerpán kredit; takový datový provoz je účtován
nad rámec měsíčního paušálu tarifu Podnikatel (až do výše
maximální útraty 799 Kč (950,81 Kč včetně DPH).

2. Aktivací některého z Tarifů Podnikatel získává Účastník na počátku
každého zúčtovacího období kredit uvedený v Ceníku služeb.
V případě, že Účastník využívá některý z Tarifů Podnikatel pouze
po určitou část zúčtovacího období, je měsíční paušál i kredit
stanoven poměrně podle počtu dní, kdy Účastník některý z Tarifů
Podnikatel využíval.

3. Kredit lze využívat výhradně k čerpání Služeb: hlasová volání
do i mimo síť TMCZ (včetně hovorů v rámci Privátní podnikové sítě
a Privátní sítě), volání do hlasové schránky, datové služby GPRS
Internet/Intranet, WAP, CSD, CSD WAP, SMS a MMS odeslaných
z ČR, mezinárodní hovory Mezinárodních pásem 1-4, a to za ceny
podle Ceníku služeb. Kredit nelze využít na volání, SMS a MMS
zpoplatněných zvláštní sazbou dle Ceníku služeb. Ostatní Služby
jsou odebírány Účastníkem za ceny uvedené v Ceníku služeb

(případně Rámcové smlouvě). Tyto ceny budou (spolu s měsíčním
paušálem Tarifu Podnikatel) vyúčtovány Účastníkovi v pravidelném
Vyúčtování.

4. Pro volání v Tarifech Podnikatel se účtuje (a to i zákazníkům
s Privátní podnikovou sítí či Privátní sítí) první minuta celá, dále
po 30 vteřinách, není-li stanoveno jinak (například u mezinárodních
hovorů, roamingu atp.). Služba SMS a MMS se účtuje po kusech.
Datové služby GPRS Internet/Intranet, WAP, CSD (WAP) se účtují
po kb.

5. Nevyčerpaný kredit je převoditelný pouze do bezprostředně
následujícího zúčtovacích období. Účastník má povinnost veškerý
kredit včas vyčerpat; nevyčerpaný kredit propadá. Účastník nemá
právo na jakoukoliv formu kompenzace či proplacení
nevyčerpaného kreditu.

6. Nevyčerpaný kredit se nepřevádí v případě:
� převodu práv a závazků Účastníka
� změny některého z Tarifu Podnikatel na jiný aktuálně nabízený tarif
� změny režimu SIM karty do režimu předplacených služeb Twist
� převodu Účastnické smlouvy do režimu smlouvy Rámcové

či z režimu Rámcové smlouvy na Účastnickou smlouvu
� ukončení účastnické smlouvy
� změny tarifu v důsledku zániku postavení Firemního nebo

Významného zákazníka
7. V případě změny některého z Tarifů Podnikatel na jiný aktuálně

nabízený kreditní tarif, dochází k převodu nevyčerpaného kreditu
pouze umožňují-li to podmínky konkrétního kreditního tarifu. Takto
převedený kredit získává vlastnosti příslušného kreditního tarifu.

8. Přestane-li Účastník splňovat podmínky pro postavení tzv. Firemního
zákazníka nebo Významného zákazníka, dojde ze strany TMCZ
k automatické změně tarifu na jiný podobný aktuálně nabízený tarif.
Nespotřebovaný kredit se převádí pouze v případě, že nově
aktivovaný tarif je tarifem kreditním. Převedený kredit změnou tarifu
získává vlastnosti kreditu stanovené v podmínkách konkrétního
kreditního tarifu.

9. Pokud Účastník při aktivaci některého z Tarifů Podnikatel disponuje
Kreditem získaným v rámci Kreditních tarifů (tj. tarifů Kredit 250,
Kredit 450, Kredit 700, Kredit 1200 a kredit 2000 včetně jejich
HITových variant), dojde k převodu takového Kreditu, přičemž další
využití převedeného Kreditu se řídí těmito Podmínkami (dále jen

„Převedený Kredit“). Platnost Převedeného Kreditu je omezena
na dobu maximálně 9 následujících účtovacích období od
provedeného převodu. Nespotřebovaný Převedený kredit po
uplynutí lhůty uvedené v tomto článku zaniká bez náhrady.

10. Na počátku každého zúčtovacího období se nejprve čerpá kredit
převedený z minulého zúčtovacího období (bod 5), poté tarifní kredit
za aktuální období, poté případný Převedený kredit a naposled
případný bonusový kredit (kredit navíc). Po vyčerpání veškerého
kreditu v daném zúčtovacím období Účastník odebírá Služby
za ceny uvedené v Ceníku služeb (případně dle aktivovaných
zvýhodnění nebo Smlouvy významného zákazníka). Tyto ceny
budou (spolu s měsíčním paušálem) vyúčtovány Účastníkovi
v pravidelném Vyúčtování.

11. Účastník s Privátní podnikovou sítí nebo Podnikovou sítí čerpá kredit
dle cen platných pro služby Privátní či Privátní podnikové sítě nebo
za ceny dohodnuté v Smlouvě významného zákazníka.

12. Tyto podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ
na adrese www.t-mobile.cz/tarifypodnikatel Podmínky či jejich část
mohou být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou
inzercí, plakáty, atd. V případě rozporu mezi zněním těchto
podmínek uveřejněném na internetu a zněním podmínek
uveřejněném jiným způsobem je však vždy rozhodující znění
uveřejněné na shora uvedených internetových stránkách.

13. TMCZ je oprávněn tyto podmínky kdykoli měnit a doplňovat. TMCZ
a Účastník se dohodli, že Účastník s Tarifem Podnikatel bude
o všech změnách těchto podmínek informován na internetových
stránkách www.t-mobile.cz. Změny těchto podmínek budou účinné
od data uvedeného na výše uvedených internetových stránkách,
pokud nebude uvedeno jinak.

14. V otázkách neupravených v Účastnické smlouvě nebo v těchto
podmínkách se přiměřeně užijí ustanovení aktuálních Všeobecných
podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., a platného
právního řádu České republiky. Všeobecné podmínky společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s. a jsou zveřejněny na stránce
www.t-mobile.cz.

15. Tyto podmínky Tarifů Podnikatel nabývají platnosti a účinnosti dne
10. 1. 2009.

Příloha 7
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1. Tyto podmínky (dále jen "Podmínky") závazně upravují práva
a povinnosti, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s.
(dále jen „TMCZ“), se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00,
IČ 649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787, poskytuje služby
elektronických komunikací v tarifních programech Přátelé v síti,
Přátelé síť nesíť a Přátelé síť nesíť+. (dále jen „tarif Přátelé v síti“, tarif
„Přátelé síť nesíť“ a tarif „Přátelé síť nesíť+“ či společně jen „Tarify“).

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. V otázkách neupravených v Účastnické smlouvě nebo v těchto
Podmínkách se přiměřeně užijí ustanovení aktuálních Všeobecných
podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., a platného
právního řádu České republiky. Všeobecné podmínky společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s. a jsou zveřejněny na stránce t-mobile.cz.

4. Tarify jsou určeny všem nefiremním zákazníkům, kteří uzavřou
novou Účastnickou smlouvu, prodlouží stávající Účastnickou
smlouvu či přejdou z jiného tarifního programu s měsíčním
vyúčtováním na jeden z těchto Tarifů.

5. Volbou tarifu Přátelé v síti získává Účastník za měsíční paušál
možnost v rámci ČR neomezeně uskutečňovat odchozí hovory
a odesílat SMS zprávy na 5 vybraných účastnických čísel v síti
T-Mobile za cenu 0,- Kč/min. Ostatní využité služby jsou účtovány
dle aktuálního Ceníku služeb.

6. Volbou tarifu Přátelé síť nesíť a Přátelé síť nesíť+ získává Účastník
za měsíční paušál možnost v rámci ČR neomezeně uskutečňovat
odchozí hovory a odesílat SMS zprávy na 5 vybraných účastnických
čísel všech sítí v ČR za cenu 0,- Kč/min. Ostatní využité služby jsou
účtovány dle aktuálního Ceníku služeb.

7. Vybranými telefonními čísly mohou být v případě tarifu Přátelé v síti
všechna účastnická čísla v síti T-Mobile, v případě tarifů Přátelé síť
nesíť a Přátelé síť nesíť+ všechna účastnická čísla v ČR. Vybraným
číslem nemohou být zejména čísla tzv. Barevných linek a GSM bran,
jejich nastavení jako vybraného čísla je zneužitím služeb ve smyslu
čl. 7 bodu 7.3. písm. g) Všeobecných podmínek společnosti
T-Mobile Czech Republic, a.s. (dále jen VPST).

8. Vybraná telefonní čísla lze v průběhu jednoho kalendářního měsíce
pětkrát nastavit či změnit. Tato změna není zpoplatněna. Nastavením
či změnou vybraného čísla je míněna úprava či zadání nového
telefonního čísla. Jednou zaplněná pozice mezi vybranými čísly již
nemůže zůstat neobsazena.

9. V případě, že si Účastník s tarifem Přátelé v síti zvolí jiná čísla než
čísla v síti T-Mobile, budou hovory na tato účastnická čísla účtovány
dle aktuálního Ceníku služeb.

10. Účastníci s tarify Přátelé v síti, Přátelé síť nesíť a Přátelé síť nesíť+
nemohou využívat tato zvýhodnění, služby či nabídky: Nej Nonstop,
Víkend+, Weekstart, Nonstop+, Pevná+, Moji Blízcí, Mých5.
V případě, že Účastník již má některé z těchto zvýhodnění
aktivované a prodlouží Účastnickou smlouvu s některým z Tarifů
či na jeden z Tarifů přejde z jiného tarifního programu s měsíčním
vyúčtováním, aktivovaná zvýhodnění se automaticky deaktivují.

11. Účastníci s tarify Přátelé v síti, Přátelé síť nesíť a Přátelé síť nesíť+
nemohou být členy Privátní sítě či Privátní podnikové sítě.

12. Pro volání v tarifech Přátelé v síti, Přátelé síť nesíť a Přátelé síť nesíť+
se účtuje po minutách, není-li stanoveno jinak (např.
u mezinárodních hovorů, roamingu atp.)

13. Ceny služeb v tarifech Přátelé v síti, Přátelé síť nesíť a Přátelé síť
nesíť+ jsou uvedeny v aktuálním Ceníku služeb.

14. SMS odeslané na vybraných 5 čísel ze SMS brány na t-zones jsou
vždy účtovány jako SMS na ostatní čísla dle aktuálního Ceníku služeb.

15. Účastnickou smlouvu s tarify Přátelé v síti, Přátelé síť nesíť a Přátelé
síť nesíť+ lze uzavřít se zvýhodněním HIT anebo s nabídkou telefonu
za zvýhodněnou cenu na dobu určitou 24 měsíců, zvýhodnění HIT
společně s nabídkou telefonu za zvýhodněnou cenu na dobu
určitou 36 měsíců. Účastnickou smlouvu s těmito tarify lze uzavřít
i na dobu neurčitou.

16. V případě uzavření Účastnické smlouvy na dobu určitou 24 měsíců
s tarifním zvýhodněním HIT je Účastníkovi poskytnut kredit dle
aktuálního Ceníku služeb po dobu 24 měsíců. V případě uzavření
účastnické smlouvy na dobu určitou 36 měsíců s využitím nabídky
tarifního zvýhodnění HIT společně s nabídkou telefonu za zvýhodněnou
cenu je Účastníkovi poskytnut kredit dle aktuálního Ceníku služeb po
dobu 36 měsíců a Účastník je povinen hradit Minimální měsíční plnění
po dobu 24 měsíců. V případě uzavření smlouvy na 24 měsíců
s nabídkou telefonu za zvýhodněnou cenu je Účastník povinen hradit
Minimální měsíční plnění po dobu 12 měsíců.

17. Tarifní kredit, který Účastník získá při uzavření Účastnické smlouvy
se zvýhodněním HIT na dobu určitou 24 měsíců či na dobu určitou
36 měsíců s využitím nabídky tarifního zvýhodnění HIT společně
s nabídkou telefonu za zvýhodněnou cenu, slouží výhradně
k úhradě cen za Služby: hlasová telefonní volání, SMS a MMS
odeslaných z ČR, CSD a CSD wap, a to za ceny podle aktuálního
Ceníku služeb. Kredit nelze využít na volání, SMS a MMS
zpoplatněných zvláštní sazbou dle aktuálního Ceníku služeb. Ostatní
Služby jsou odebírány Účastníkem za ceny uvedené v aktuálního
Ceníku služeb. Tyto ceny budou (spolu s měsíčním paušálem)
vyúčtovány Účastníkovi v pravidelném vyúčtování. Ostatní služby
jsou hrazeny dle aktuálního Ceníku služeb bez ohledu na výši
zbývajícího tarifního kreditu. Nevyčerpaný tarifní kredit je
převoditelný nejen do bezprostředně následujícího, ale i do dalších
zúčtovacích období. Nevyčerpaný bonusový kredit propadá

18. V průběhu zúčtovacích období dochází k čerpání nejprve
bonusového kreditu, následně tarifního kreditu.

Příloha 8
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19. Nevyčerpaný kredit se nepřevádí v případu Převodu práv a závazků
Účastníka, převodu SIM karty do režimu předplacených služeb Twist
či v případě převodu Účastnické smlouvy do režimu smlouvy
Rámcové či z režimu Rámcové smlouvy na Účastnickou smlouvu.
V případě výše uvedených úkonů či v případě ukončení Účastnické
smlouvy má Účastník povinnost veškerý kredit včas vyčerpat.
Nevyčerpaný kredit propadá. Účastník nemá právo na jakoukoliv
formu kompenzace či proplacení nevyčerpaného kreditu, což
vyplývá z povahy kreditu, kterým lze pouze platit uvedené Služby.

20. Kredit, s výjimkou kreditu bonusového, je převoditelný v případě
změny tarifu z tarifu Kredit 150, Kredit 250, Kredit 450, Kredit 700,
Kredit 1200 a Kredit 2000, z tarifů Podnikatel či tarifu Mých5,
Kreditních tarifů II., tarifu Rodina, tarifů TOP a TOP+ na tarif Přátelé
v síti, Přátelé síť nesíť, Přátelé síť nesíť+ či změny tarifu Přátelé v síti,
Přátelé síť nesíť, Přátelé síť nesíť+ mezi tarify Přátelé v síti, Přátelé síť
nesíť, Přátelé síť nesíť+ či změnou tarifu Přátelé v síti, Přátelé síť
nesíť, Přátelé síť nesíť+ na tarif Rodina, Kreditní tarify II., tarify TOP
a TOP+, tarify Podnikatel nebo Kredit 150.

21. Měsíční paušál se započítává do Minimálního měsíčního plnění.
Využití tarifů Přátelé v síti, Přátelé síť nesíť a Přátelé síť nesíť+ však
může mít vliv na dosažení zvolené úrovně Minimálního měsíčního
plnění. Závazek Účastníka k Minimálnímu měsíčnímu plnění není
aktivací tarifu Přátelé v síti, Přátelé síť nesíť či Přátelé síť nesíť+
jakkoliv dotčen.

22. Jakékoli propojování, směrování, umělé nebo automatické
generování hovorů či SMS, úmyslné snižování kvality sítě
automaticky generovanými hovory či SMS, využití primárně
za účelem získávání jakéhokoliv finančního popř. jiného
neoprávněného prospěchu zákazníka, popř. třetí strany je zneužitím
výhod v rámci tarifů Přátelé v síti, Přátelé síť nesíť a Přátelé síť nesíť+.
Takové zneužití je považováno za zneužití poskytovaných Služeb
ve smyslu ustanovení čl. 7.3 písm. f) či g) Všeobecných podmínek
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

23. Sítí T-Mobile se rozumí síť elektronických komunikací provozovaná
společností T-Mobile Czech Republic a.s.

24. TMCZ je oprávněn Podmínky kdykoli měnit a doplňovat. TMCZ
a účastník se dohodli, že účastník tarifů Přátelé v síti, Přátelé síť
nesíť a Přátelé síť nesíť+ bude o všech změnách Podmínek
informován na internetových stránkách www.t-mobile.cz. Změny
Podmínek budou účinné od data uvedeného na výše uvedených
internetových stránkách.

25. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 18. 1. 2009.



(dále jen „Obchodní podmínky“)
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00
Praha 4, IČ 649 49 681, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

1. Předmět Obchodních podmínek

2. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti, za nichž
T-Mobile poskytuje účastníkům sítě T-Mobile tarifní zvýhodnění
T-Mobile Rodina. Toto tarifní zvýhodnění umožňuje účastníkům
se smlouvou k tarifu s měsíčním vyúčtováním (dále jen „Tarifní
účastník“) zvolit si maximálně čtyři telefonní čísla (dále společně jen
„Skupina“), a uskutečňovat volání se členy Skupiny a mezi členy
Skupiny navzájem v síti T-Mobile za cenu 0 Kč za min.

3. Aktivace a administrace T-Mobile Rodiny

T-Mobile Rodinu je oprávněn aktivovat pouze Tarifní účastník, který
nevyužívá některý z následujících tarifů s měsíčním vyúčtováním
nebo některé z následujících tarifních zvýhodnění: T1, BAV SE,
Kredit 150 včetně HIT varianty, tarif Rodina včetně HIT varianty,
Partner I., Partner II., Partner III, Happy Partner, Data&SMS I,
Data&SMS II, Internet Basic, Internet Standard, Internet Premium,
Internet ADSL Basic, Internet ADSL Standard, Internet ADSL
Premium, tarify z generace 1G (Ekonom, Aktiv, Aktiv Klasik,
Manažer, Diamant) a 2G (Paegas 20, Paegas 60, Paegas 120,
Paegas 300, Jistota), Moji Blízcí. T-Mobile Rodinu není oprávněn
aktivovat ani účastník, který je členem virtuální privátní sítě (VPN).
Aktivaci T-Mobile Rodiny nelze požadovat ani na telefonních číslech,
která jsou v režimu Rámcové smlouvy, ať už jde o telefonní čísla
osob, které uzavřely Rámcovou smlouvu nebo tzv. oprávněných
osob. Je-li v režimu Rámcové smlouvy telefonní číslo jiné osoby
než Smluvního partnera a oprávněné osoby (např. telefonní číslo
zaměstnance Smluvního partnera), aktivace T-Mobile Rodiny
na takových číslech možná je.

T-Mobile Rodinu lze aktivovat prostřednictvím SMS, na t-zones
v sekci Můj T-Mobile nebo prostřednictvím Zákaznického centra

T-Mobile, a to přidáním minimálně jednoho člena Skupiny. Každý
přidaný člen Skupiny může být ze Skupiny odebrán až po uplynutí
třiceti dnů od jeho zařazení.

Tarifní účastník, který si aktivuje T-Mobile Rodinu, se stává tzv.
Správcem. Správce je oprávněn T-Mobile Rodinu deaktivovat,
přidávat, měnit a odebírat členy Skupiny. Aktivovat a deaktivovat
T-Mobile Rodinu, přidávat či odebírat členy Skupiny lze zdarma
prostřednictvím SMS, na t-zones v sekci Můj T-Mobile nebo
prostřednictvím Zákaznického centra T-Mobile. O každé provedené
změně T-Mobile informuje Správce a členy Skupiny prostřednictvím
potvrzující SMS. Požadovaná změna je účinná až okamžikem
doručení potvrzující SMS. U Tarifních účastníků, kteří využívají
nastavení tzv. Rolí, může být Správcem T-Mobile Rodiny pouze osoba
s rolí Zodpovědné osoby nebo Administrátor služeb, popřípadě ten
účastník, kterého tato osoba s rolí určí. Při chybném zadání
telefonního čísla člena Skupiny je možné do pěti minut od chybného
zadání provést opravu. Opravu zadání lze provést vždy jenom jednou.

Členem Skupiny může být zvolen účastník s předplacenou službou
TWIST (dále jen „Účastník TWIST“) i účastník s tarifem s měsíčním
vyúčtováním, avšak s výjimkou následujících tarifů či tarifních
zvýhodnění: Data&SMS I, Data&SMS II, Internet Basic, Internet
Standard, Internet Premium, Internet ADSL Basic, Internet ADSL
Standard, Internet ADSL Premium, tarify z generace 1G (Ekonom,
Aktiv, Aktiv Klasik, Manažer, Diamant) a 2G (Paegas 20, Paegas 60,
Paegas 120, Paegas 300, Jistota), Moji Blízcí. Členem Skupiny
nemůže být ani účastník, který je členem virtuální privátní sítě (VPN).

Člen Skupiny je oprávněn po 30 dnech od svého přidání do Skupiny
své telefonní číslo ze Skupiny odebrat, a to prostřednictvím SMS,
na t-zones v sekci Můj T-Mobile nebo prostřednictvím Zákaznického
centra T-Mobile. O takto provedené změně budou ostatní členové
Skupiny a Správce informování prostřednictvím potvrzující SMS.
Správce nebo člen Skupiny může kdykoliv během poskytování
T-Mobile Rodiny získávat prostřednictvím SMS, t-zones v sekci
Můj T-Mobile nebo prostřednictvím Zákaznického centra informace
o Skupině, zejména o tom, jaká tel. čísla tvoří Skupinu.

4. Deaktivace T-Mobile Rodiny

T-Mobile Rodinu je možné deaktivovat prostřednictvím SMS,
na t-zones v sekci Můj T-Mobile nebo prostřednictvím Zákaznického
centra T-Mobile. Deaktivací T-Mobile Rodiny se rozumí ukončení
poskytování služby v rámci celé Skupiny. Správce je oprávněn
deaktivovat T-Mobile Rodinu až po uplynutí 30 dnů od okamžiku
přidání posledního člena Skupiny.

T-Mobile automaticky deaktivuje T-Mobile Rodinu v těchto
případech:
� Správce odebere posledního člena Skupiny
� poslední člen Skupiny odebere svou SIM ze Skupiny
� SIM, resp. tel. číslo Správce je deaktivováno, změněno nebo bylo

převedeno na jiného účastníka nebo bylo přeneseno do jiné sítě
� SIM, resp. tel. číslo posledního člena Skupiny bylo deaktivováno,

nebo bylo přeneseno do jiné sítě
� Správce nebo poslední člen Skupiny nebude nadále splňovat

některou z podmínek stanovených v těchto Podmínkách, zejména
v čl. 3.

� T-Mobile si vyhrazuje právo v konkrétních případech deaktivovat
T-Mobile Rodinu rovněž v případě, že volání Správce či členů
skupiny budou vykazovat prvky zneužití služeb. O takový případ
jde například tehdy, když se volání jeví jako strojově či jinak
automaticky generované.

V případě, že Správci bude omezeno nebo přerušeno poskytování
služeb (např. z důvodu neplacení), tarifní zvýhodnění T-Mobile
Rodina se u hovorů mezi členy Skupiny ani mezi členy Skupiny
a Správcem neuplatní a tito členové budou volat za cenu dle
platného Ceníku služeb. Obnoví-li T-Mobile Správci odchozí hovory,
bude poskytování T-Mobile Rodiny automaticky obnoveno
ve stejném rozsahu jako před omezením poskytování služeb.
O skutečnostech uvedených v tomto odstavci je Správce povinen
informovat členy Skupiny, resp. Správce je povinen zajistit,
aby členové Skupiny obdrželi informace o tom, že v uvedených
případech nebude možné hovory v rámci Skupiny uskutečnit
za 0 Kč za min., avšak za cenu dle platného Ceníku služeb.
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5. Cena

T-Mobile Rodina je zpoplatněna měsíčním paušálem, jehož výše
se řídí platným Ceníkem služeb. Paušál je účtován Správci T-Mobile
Rodiny v pravidelném měsíčním vyúčtování. Správce ani členové
Skupiny na volání v rámci Skupiny nespotřebovávají volné minuty,
tarifní kredit ani bonusový či předplacený kredit.

Výše paušálu se započítává do minimálního měsíčního plnění, jakož
i do věrnostního programu. Aktivace a využívání T-Mobile Rodiny
nezbavuje Správce povinnosti dodržet minimální měsíční plnění,
k jehož dodržení se Správce zavázal. Povinnosti dodržet minimální
měsíční plnění nejsou zbaveni ani členové Skupiny, kteří využívají
T-Mobile Rodinu a volají za 0 Kč za min.

Tarifní zvýhodnění T-Mobile Rodina nelze využít na volání
v zahraničí. Správci a členům skupiny jsou roamingové hovory
účtovány dle platného ceníku roamingových služeb, sazba 0 Kč
za min. se tedy v těchto případech neuplatní.

Pokud Správce nebo člen Skupiny využije na svém telefonním čísle
službu přesměrování, za hovor na přesměrované telefonní číslo se
účtuje vždy sazba dle platného Ceníku služeb, nikoli 0 Kč za min.
To platí i tehdy, je-li přesměrováno na telefonní číslo Správce
či člena Skupiny.

Účastník TWIST, který je členem Skupiny, může přijímat
a uskutečňovat hovory v rámci Skupiny i v případě záporného
kreditu, maximálně však do výše mínus 20Kč, po překročení této
hranice tuto možnost ztratí.

6. Závěrečná ustanovení

T-Mobile je oprávněn tyto Podmínky kdykoli měnit a doplňovat.
T-Mobile se zavazuje o všech změnách Obchodních podmínek
informovat na internetových stránkách www.t-mobile.cz, Změny
Obchodních podmínek budou účinné od data uvedeného na výše
uvedených internetových stránkách. Práva a povinnosti těmito
Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými Všeobecnými
podmínkami společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Tyto
Obchodní podmínky nabývají platnosti účinnosti dne 28. 5. 2008.



1. Tyto podmínky (dále jen "Podmínky") závazně upravují práva
a povinnosti, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s.
(dále jen „T-Mobile“), se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00,
IČ 649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787, poskytuje služby
elektronických komunikací v tarifních programech TOP a TOP+
(dále jen „tarif TOP a TOP+“).

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách T-Mobile 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. V otázkách neupravených v Účastnické smlouvě nebo v těchto
Podmínkách se přiměřeně užijí ustanovení aktuálních Všeobecných
podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., a platného
právního řádu České republiky. Všeobecné podmínky společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s. a jsou zveřejněny na stránce t-mobile.cz.

4. Tarify TOP a TOP+ jsou určeny všem nefiremním zákazníkům kteří
uzavřou novou Účastnickou smlouvu, prodlouží stávající
Účastnickou smlouvu či přejdou z jiného tarifního programu
s měsíčním vyúčtováním na tarif TOP nebo TOP+

5. Volbou tarifu TOP nebo TOP+ získává Účastník na počátku každého
zúčtovacího období kredit uvedený v aktuálním Ceníku služeb.
V případě, že Účastník využívá tarif TOP nebo TOP+ pouze po
určitou část zúčtovacího období, je měsíční paušál i kredit stanoven
poměrně podle počtu dní, kdy Účastník některý z těchto tarifů
využíval.

6. Účastníci s tarifem TOP nebo TOP+ nemohou využívat tato
zvýhodnění, služby či nabídky: Nej Nonstop, Weekstart, Víkend+,
Nonstop+, Pevná+, Moji Blízcí. V případě, že Účastník již má některé

z těchto zvýhodnění aktivované a prodlouží Účastnickou smlouvu
s tarifem TOP nebo TOP+ či na tarif TOP nebo TOP+ přejde z jiného
tarifního programu s měsíčním vyúčtováním, aktivovaná zvýhodnění
se automaticky deaktivují.

7. Pro volání v tarifech TOP a TOP+ se účtuje první minuta celá, dále
po 30 sekundách, není-li stanoveno jinak (např. u mezinárodních
hovorů, roamingu atp.)

8. Kredit slouží výhradně k úhradě cen za Služby: hlasová telefonní
volání (včetně hovorů v rámci Privátní podnikové sítě a Privátní sítě)
na účastnická čísla v ČR, SMS a MMS odeslaných z ČR, volání do
hlasové schránky, datové služby GPRS Internet/Intranet, GPRS WAP,
CSD a CSD WAP, mezinárodní hovory Mezinárodních pásem 1-4
(viz Ceník služeb), a to za ceny podle aktuálním Ceníku služeb.
Kredit nelze využít na volání, SMS a MMS zpoplatněných zvláštní
sazbou dle aktuálním Ceníku služeb. Ostatní Služby jsou odebírány
Účastníkem za ceny uvedené v aktuálním Ceníku služeb (případně
Rámcové smlouvě).
Tyto ceny budou (spolu s měsíčním paušálem) vyúčtovány
Účastníkovi v pravidelném vyúčtování.
Pokud je tarif TOP či TOP+ využíván spolu se zvýhodněním Surf+,
Surf&Mail+ nebo Internet+, není na datový provoz v rámci ČR,
nezahrnutý v měsíčním paušálu daného zvýhodnění, čerpán kredit;
takový datový provoz je účtován nad rámec měsíčního paušálu tarifu
TOP či TOP+.

9. Nevyčerpaný tarifní kredit je převoditelný nejen do bezprostředně
následujícího, ale i do dalších zúčtovacích období. Nevyčerpaný
bonusový kredit propadá. Kredit, s výjimkou kreditu bonusového,
je převoditelný i v případě změny tarifu z tarifu Kredit 150, Kredit
250, Kredit 450, Kredit 700, Kredit 1200 a Kredit 2000, z tarifu
Mých5, Kreditních tarifů II., tarifu Rodina, tarifů Přátelé v síti, Přátelé
síť nesíť, Přátelé síť nesíť+ a z tarifů Podnikatel na některý z tarifů
TOP nebo TOP+ či mezi tarify TOP a TOP+ nebo změnou tarifu TOP
či TOP+ na Kreditní tarify II., tarify Podnikatel, Přátelé v síti, Přátelé
síť nesíť, Přátelé síť nesíť+, Rodina nebo Kredit 150.

10. V průběhu zúčtovacích období dochází k čerpání nejprve
bonusového kreditu, následně tarifního kreditu.

11. Nevyčerpaný kredit se nepřevádí v případu Převodu práv a závazků
Účastníka, převodu SIM karty do režimu předplacených služeb Twist
či v případě převodu Účastnické smlouvy do režimu smlouvy
Rámcové či z režimu Rámcové smlouvy na Účastnickou smlouvu.
V případě výše uvedených úkonů či v případě ukončení Účastnické
smlouvy má Účastník povinnost veškerý kredit včas vyčerpat.
Nevyčerpaný kredit propadá. Účastník nemá právo na jakoukoliv
formu kompenzace či proplacení nevyčerpaného kreditu, což
vyplývá z povahy kreditu, kterým lze pouze platit uvedené Služby.

12. Po vyčerpání veškerého kreditu v daném zúčtovacím období
dochází k dalšímu odebírání Služeb Účastníkem za ceny uvedené
v aktuálním Ceníku služeb. Tyto ceny budou (společně s měsíčním
paušálem) vyúčtovány Účastníkovi v pravidelném vyúčtování.

13. Ceny služeb tarifů TOP a TOP+ jsou uvedeny v aktuálním Ceníku
služeb.

14. Účastnickou smlouvu s tarify TOP a TOP+ lze uzavřít na dobu
neurčitou nebo se zvýhodněním HIT anebo s nabídkou telefonu
za zvýhodněnou cenu na dobu určitou 24 měsíců či se zvýhodněním
HIT společně s nabídkou telefonu za zvýhodněnou cenu na dobu
určitou 36 měsíců.

15. V případě uzavření Účastnické smlouvy na dobu určitou 24 měsíců
s tarifním zvýhodněním HIT je Účastníkovi přidělen kredit navíc dle
aktuálním Ceníku služeb po dobu 24 měsíců. V případě uzavření
účastnické smlouvy na dobu určitou 36 měsíců s využitím nabídky
tarifního zvýhodnění HIT společně s nabídkou telefonu za
zvýhodněnou cenu je Účastníkovi přidělen kredit dle aktuálním
Ceníku služeb po dobu 36 měsíců a Účastník je povinen hradit
Minimální měsíční plnění po dobu 24 měsíců. V případě uzavření
smlouvy na 24 měsíců s nabídkou telefonu za zvýhodněnou cenu
je Účastník povinen hradit Minimální měsíční plnění po dobu
12 měsíců.
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16. Měsíční paušál se započítává do Minimálního měsíčního plnění.
Využití tarifů TOP či TOP+ však může mít vliv na dosažení zvolené
úrovně Minimálního měsíčního plnění. Závazek Účastníka
k Minimálnímu měsíčnímu plnění není aktivací tarifů TOP či TOP+
jakkoliv dotčen.

17. Sítí T-Mobile se rozumí síť elektronických komunikací provozovaná
společností T-Mobile Czech Republic a.s.

18. T-Mobile je oprávněn Podmínky kdykoli měnit a doplňovat. T-Mobile
a Účastník se dohodli, že účastník tarifu TOP a TOP+ bude o všech
změnách Podmínek informován na internetových stránkách
www.t-mobile.cz. Změny Podmínek budou účinné od data
uvedeného na výše uvedených internetových stránkách.

19. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 18. 1. 2009.



1. Tyto podmínky (dále jen "Podmínky") závazně upravují práva
a povinnosti, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s.
(dále jen „TMCZ“), se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00,
IČ 649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787, poskytuje služby
elektronických komunikací v tarifním programu Kredit 300,
Kredit 500, Kredit 750, Kredit 1000, a to včetně jejich HIT variant.
(dále jen „Kreditní tarify II.“).

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. V otázkách neupravených v Účastnické smlouvě nebo v těchto
Podmínkách se přiměřeně užijí ustanovení aktuálních Všeobecných
podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., a platného
právního řádu České republiky. Všeobecné podmínky společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s. a jsou zveřejněny na stránce t-mobile.cz.

4. Kreditní tarify II. jsou určeny všem nefiremním zákazníkům,
kteří uzavřou novou Účastnickou smlouvu, prodlouží stávající
Účastnickou smlouvu, přejdou z jiného tarifního programu
s měsíčním vyúčtováním na Kreditní tarif II.

5. Volbou některého z Kreditních tarifů II. získává Účastník na počátku
každého zúčtovacího období kredit uvedený v aktuálním Ceníku
služeb. Kredit v jednom zúčtovacím období je v každém z Kreditních
tarifů II. přinejmenším roven měsíčnímu paušálu v daném
zúčtovacím období. V případě, že Účastník využívá Kreditní tarif II.
pouze po určitou část zúčtovacího období, je měsíční paušál i kredit
stanoven poměrně podle počtu dní, kdy Účastník tarif využíval.

6. Účastníci s Kreditním tarifem II. nemohou využívat tato zvýhodnění,
služby či nabídky: Moji Blízcí, Víkend+, Weekstart, Pevná+,
Nonstop+. V případě, že Účastník již má některé z těchto zvýhodnění
aktivované a prodlouží Účastnickou smlouvu s Kreditním tarifem II.

či na Kreditní tarif II. přejde z jiného tarifního programu s měsíčním
vyúčtováním, aktivovaná zvýhodnění se automaticky deaktivují.

7. Pro volání v Kreditních tarifech II. se účtuje první minuta celá, dále
po 30 sekundách, není-li stanoveno jinak (např. u mezinárodních
hovorů, roamingu atp.)

8. Kredit slouží výhradně k úhradě cen za Služby: hlasová telefonní
volání, SMS a MMS odeslaných z ČR, CSD a CSD wap, a to za ceny
podle aktuálního Ceníku služeb. Kredit nelze využít na volání, SMS
a MMS zpoplatněných zvláštní sazbou dle aktuálního Ceníku služeb.
Ostatní Služby jsou odebírány Účastníkem za ceny uvedené
v aktuálním Ceníku služeb (případně Rámcové smlouvě). Tyto ceny
budou (spolu s měsíčním paušálem) vyúčtovány Účastníkovi
v pravidelném vyúčtování.

9. Nevyčerpaný tarifní kredit je převoditelný nejen do bezprostředně
následujícího, ale i do dalších zúčtovacích období. Nevyčerpaný
bonusový kredit propadá. Kredit, s výjimkou kreditu bonusového,
je převoditelný i v případě změny tarifu z tarifu Kredit 150, Kredit 250,
Kredit 450, Kredit 700, Kredit 1200 a Kredit 2000, z tarifů Podnikatel
či tarifu Mých5, tarifu Rodina, tarifů Přátelé v síti, Přátelé síť nesíť,
Přátelé síť nesíť+, tarifů TOP a TOP+ na některý z Kreditních tarifů II.
či změny tarifu mezi Kreditními tarify II. nebo změnou Kreditního
tarifu II. na tarify TOP a TOP+, Přátelé v síti, Přátelé síť nesíť, Přátelé
síť nesíť+, Rodina, a tarify Podnikatel nebo Kredit 150.

10. V průběhu zúčtovacích období dochází k čerpání nejprve
bonusového kreditu, následně tarifního kreditu.

11. Nevyčerpaný kredit se nepřevádí v případu Převodu práv a závazků
Účastníka, převodu SIM karty do režimu předplacených služeb Twist
či v případě převodu Účastnické smlouvy do režimu smlouvy
Rámcové či z režimu Rámcové smlouvy na Účastnickou smlouvu.
V případě výše uvedených úkonů či v případě ukončení Účastnické
smlouvy má Účastník povinnost veškerý kredit včas vyčerpat.
Nevyčerpaný kredit propadá. Účastník nemá právo na jakoukoliv
formu kompenzace či proplacení nevyčerpaného kreditu, což
vyplývá z povahy kreditu, kterým lze pouze platit uvedené Služby.

12. Po vyčerpání veškerého kreditu v daném zúčtovacím období
dochází k dalšímu odebírání Služeb Účastníkem za ceny uvedené
v aktuálním Ceníku služeb. Tyto ceny budou (společně s měsíčním
paušálem) vyúčtovány Účastníkovi v pravidelném vyúčtování.

13. Ceny služeb Kreditních tarifů II. jsou uvedeny v aktuálním Ceníku
služeb.

14. Účastnickou smlouvu s Kreditními tarify II. lze uzavřít se
zvýhodněním HIT anebo nabídkou telefonu za zvýhodněnou cenu
na dobu určitou 24 měsíců, případně se zvýhodněním HIT společně
s nabídkou telefonu za zvýhodněnou cenu na dobu určitou
36 měsíců. Účastnickou smlouvu s Kreditními tarify II. lze uzavřít
i na dobu neurčitou.

15. V případě uzavření Účastnické smlouvy na dobu určitou 24 měsíců
s tarifním zvýhodněním HIT je Účastníkovi přidělen kredit navíc dle
aktuálního Ceníku služeb po dobu 24 měsíců. V případě uzavření
účastnické smlouvy na dobu určitou 36 měsíců s využitím nabídky
tarifního zvýhodnění HIT společně s nabídkou telefonu za
zvýhodněnou cenu je Účastníkovi přiděleno kreditu dle aktuálního
Ceníku služeb po dobu 36 měsíců a Účastník je povinen hradit
Minimální měsíční plnění po dobu 24 měsíců. V případě uzavření
smlouvy na 24 měsíců s nabídkou telefonu za zvýhodněnou cenu
je Účastník povinen hradit Minimální měsíční plnění po dobu
12 měsíců.

16. Sítí T-Mobile se rozumí síť elektronických komunikací provozovaná
společností T-Mobile Czech Republic a.s.

17. TMCZ je oprávněn Podmínky kdykoli měnit a doplňovat. TMCZ
a Účastník se dohodli, že účastník Kreditních tarifů II. bude o všech
změnách Podmínek informován na internetových stránkách
www.t-mobile.cz. Změny Podmínek budou účinné od data
uvedeného na výše uvedených internetových stránkách.

18. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 18. 1. 2009.
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1. Pokud firemní zákazník (dále též jen „Účastník“) uzavře novou
Účastnickou smlouvu na 2 roky s některým z tarifů Podnikatel
uvedených v tabulce v bodu 3 těchto podmínek, a to v období
od 1. 1. 2009 do 28. 2. 2009, může využít Nabídku kreditu navíc
pro nové firemní zákazníky (dále jen „Nabídka“).

2. Nabídka spočívá v možnosti čerpat po dobu 24 měsíců od uzavření
Účastnické smlouvy kredit navíc ve výši 25% z měsíčního kreditu dle
zvoleného tarifu Podnikatel (dále jen „kredit navíc“) při současném
zohlednění případného navýšení kreditu v souvislosti s využitím
zvýhodnění HIT.
Pokud Účastník, který splnil podmínky Nabídky, uzavřel Účastnickou
smlouvu se zvýhodněním HIT, získá na dobu 24 měsíců kredit navíc
ve výši 50% ze standardního tarifního kreditu. Jedná se o součet
kreditu navíc v rámci zvýhodnění HIT ve výši 20% standardního
tarifního kreditu a kreditu navíc ve výši 25% z takto navýšeného kreditu
zvoleného tarifu v jeho HITové variantě.
Např. u tarifu Podnikatel 300 v hitové variantě bude kredit navíc
vypočítán následovně: standardní tarifní kredit činí 300 Kč (357 Kč
vč. DPH), k němu bude připočten HIT bonus ve výši 20%, tj. 60 Kč
(71,4 Kč vč. DPH). Výsledná částka, tj. 360 Kč (428,4 Kč vč. DPH),
bude navýšena o kredit navíc ve výši 25%, tj. 90 Kč (107,1 Kč vč. DPH).
Celkový měsíční kredit je 450 Kč (535,5 Kč vč. DPH).

3. Tabulka – Rozsah Nabídky dle tarifů:

tarify Podnikatel – Podnikatel 200 Podnikatel 300 Podnikatel 600 Podnikatel 900 Podnikatel 1 400 Podnikatel 2 400
standardní varianta

Tarifní kredit 200,00 300,00 600,00 900,00 1 400,00 2 400,00
(měsíční paušál) 238,00 357,00 714,00 1 071,00 1 666,00 2 856,00
Kredit navíc 50,00 75,00 150,00 225,00 350,00 600,00
(25%) 59,50 89,25 178,50 267,75 416,50 714,00
Celkový kredit

250,00 375,00 750,00 1 125,00 1 750,00 3 000,00
(pro volání/SMS/MMS

a další služby)
297,50 446,25 892,50 1 338,75 2 082,50 3 570,00

Ceny jsou v Kč bez DPH (dole s DPH).

tarify Podnikatel Podnikatel Podnikatel Podnikatel Podnikatel Podnikatel Podnikatel
varianta HIT 200 HIT 300 HIT 600 HIT 900 HIT 1 400 HIT 2 400 HIT
Tarifní kredit 200,00 300,00 600,00 900,00 1 400,00 2 400,00
(měsíční paušál) 238,00 357,00 714,00 1 071,00 1 666,00 2 856,00
Tarifní HIT kredit 240,00 360,00 720,00 1 080,00 1 680,00 2 880,00
(20% HIT bonus) 285,60 428,40 856,80 1 285,20 1 999,20 3 427,20
Kredit navíc 60,00 90,00 180,00 270,00 420,00 720,00
(25%) 71,40 107,10 214,20 321,30 499,80 856,80
Celkový kredit

300,00 450,00 900,00 1 350,00 2 100,00 3 600,00
(pro volání/SMS/MMS

a další služby)
357,00 535,50 1 071,00 1 606,50 2 499,00 4 284,00

Ceny jsou v Kč bez DPH (dole s DPH).
Tarify Podnikatel 200 a Podnikatel 200 HIT jsou určeny pouze pro přechody z předplacené karty TWIST.
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Podmínky Nabídky kreditu navíc pro nové firemní zákazníky



4. Kredit navíc přiznaný Účastníkovi na základě Nabídky lze
využít pro volání (včetně hovorů v rámci Privátní podnikové
sítě a Privátní sítě), SMS a MMS do všech sítí v rámci ČR,
volání do hlasové schránky, datové služby, GPRS
Internet/Intranet WAP, CSD, CSD WAP a mezinárodní
hovory do určených destinací (dle Podmínek tarifů
Podnikatel). Kredit navíc lze čerpat po vyčerpání
standardního kreditu zahrnutého v daném tarifu (včetně
kreditu navíc pro HITové varianty tarifů). Nevyčerpaný
kredit navíc nelze převést do dalšího měsíce a tento bez
náhrady propadá. Cena kreditu navíc je zahrnuta v ceně
měsíčního paušálu zvoleného tarifu za příslušné období,
ve kterém byla Nabídka čerpána, bez jeho navýšení. Kredit
navíc nelze čerpat na využití služeb účtovaných zvláštní
sazbou dle Ceníku služeb (tzv. prémiové služby).

5. Využití Nabídky může mít vliv na dosažení zvolené úrovně
minimálního měsíčního plnění, povinnost platit minimální
měsíční plnění však není využitím Nabídky dotčena.

6. Při změně tarifu na nižší tarif Podnikatel je měsíční objem
kreditu navíc přepočten dle nově zvoleného tarifu až do
vyčerpání Nabídky. Při změně na vyšší tarif Podnikatel
zůstává Nabídka aktivní a výše kreditu navíc se poměrně
navyšuje. Doba možnosti čerpání kreditu navíc se změnou
tarifu neprodlužuje. Při změně tarifu na jakýkoli jiný tarif
než tarif Podnikatel je Nabídka automaticky deaktivována
ke dni přechodu. Při převodu Účastnické smlouvy na
nového Účastníka se Nabídka nepřevádí. Doba přerušení
poskytování služeb či doba blokování SIM karty
neprodlužuje dobu pro čerpání Nabídky.

7. T-Mobile si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání Nabídky,
ale i v průběhu doby, kdy bude nabídka Účastníkem
využívána, aktualizovat a měnit podmínky a rozsah této
Nabídky. Takové změny budou účinné ode dne jejich
zveřejnění na internetových stránkách T-Mobile, nebude-li
stanoven termín pozdější, s čímž Účastník okamžikem
uzavření Účastnické smlouvy dává svůj výslovný souhlas.

8. Na čerpání Nabídky se vedle těchto podmínek vztahují
Podmínky Tarifů Podnikatel, Všeobecné podmínky
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a příslušné
právní předpisy.

9. Nabídku není možné využívat prostřednictvím GSM bran,
Audiotexových služeb a prémiových služeb poskytovaných
v rámci sítě elektronických komunikací T-Mobile. Taktéž je
výslovně zakázáno umožnit využití Nabídky třetím osobám
bez předchozího souhlasu T-Mobile. V případě, že
Účastník poruší uvedená omezení nebo vznikne podezření
z takového jednání, bude takové chování Účastníka
považováno za zneužití Nabídky, resp. služeb ve smyslu
čl. 7 bodu 7.3., písm. f) a g) Všeobecných podmínek
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. s právem
T-Mobile okamžitě omezit a/nebo přerušit poskytování
Nabídky.

10.Nabídku lze kdykoli v době jejího trvání, ale i v průběhu
doby, kdy bude nabídka Účastníkem využívána, zrušit
na tel. čísle Zákaznického centra 4644.

11. Nabídka není určena pro Účastníky, kteří prodlužují svou
stávající Účastnickou smlouvu.

12. Nabídka není určena pro SIM karty spadající pod
uzavřenou Rámcovou smlouvou.

13. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti
dne 1. 1. 2009.


