
Ceník tarifù a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 28. 8. 2007

Ceník, služby



Kreditní tarify

Minutové tarify

Ceník tarifù a tarifních nabídek T-Mobile
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Uvedené ceny jsou v Kè bez (v závorce vèetnì) DPH. Úètuje se první minuta celá, poté je již doba spojení úètována po sekundách. Sazby volání jsou uvedeny v Kè za minutu. SMS odeslané v rámci služeb Premium SMS jsou úètovány jinými sazbami dle
aktuálního Ceníku.

Ceník tarifù
T-Mobile T 30 T 80 T 160 T 300 T 600 T 1500

Mìsíèní paušál 190,00 (226,10) 450,00 (535,50) 650,00 (773,50) 990,00 (1 178,10) 1 790,00 (2 130,10) 3 750,00 (4 462,50)
Volné minuty 30 80 160 300 600 1500
Sazby HIT Standardní HIT Standardní HIT Standardní HIT Standardní HIT Standardní HIT Standardní

nabídka nabídka nabídka nabídka nabídka nabídka
T-Mobile 3,20 (3,81) 4,00 (4,76) 2,80 (3,33) 3,50 (4,17) 2,80 (3,33) 3,50 (4,17)

2,80 (3,33) 3,50 (4,17) 2,40 (2,86) 3,00 (3,57) 2,00 (2,38) 2,50 (2,98)
Ostatní sítì v ÈR 4,80 (5,71) 6,00 (7,14) 3,60 (4,28) 4,50 (5,36) 3,20 (3,81) 4,00 (4,76)
SMS 1,00 (1,19) 1,70 (2,02) 1,00 (1,19) 1,70 (2,02) 1,00 (1,19) 1,70 (2,02) 1,00 (1,19) 1,70 (2,02) 1,00 (1,19) 1,70 (2,02) 1,00 (1,19) 1,70 (2,02)

Nabídka výhod pøi aktivaci kreditních nebo minutových tarifù
n Tarifní zvýhodnìní HIT – o 20 % výhodnìjší sazby volání oproti standardní nabídce a SMS za 1 Kè (1,19 vè. DPH) u minutových

tarifù nebo 20 % kreditu navíc u kreditních tarifù. Úèastnická smlouva se uzavírá na 2 roky.
n Nový telefon za zvýhodnìnou cenu – telefon za cenu od 1 Kè vè. DPH. Úèastnická smlouva se uzavírá na 2 roky.
n Smlouva na dobu neurèitou – Úèastnická smlouva není èasovì limitována.

Smlouvami na této stranì se rozumí Úèastnické smlouvy.

Ceník Kredit 250 Kredit 450 Kredit 700 Kredit 1 200 Kredit 2 000

Mìsíèní platba 250 Kè (297,50) 450 Kè (535,50) 700 Kè (833,00) 1 200 Kè (1 428,00) 2 000 Kè (2 380,00)
standardní HIT standardní HIT standardní HIT standardní HIT standardní HIT

nabídka nabídka nabídka nabídka nabídka
Mìsíèní kredit 250,00 300,00 450,00 540,00 700,00 840,00 1 200,00 1 440,00 2 000,00 2 400,00 

(297,50) (357,00) (535,50) (642,60) (833,00) (999,60) (1 428,00) (1 713,60) (2 380,00) (2 856,00)
Cena minuty 5,00 (5,95) 4,50 (5,36) 3,50 (4,17) 3,00 (3,57) 2,50 (2,98)
Cena SMS 1,00 (1,19) 1,00 (1,19) 1,00 (1,19) 1,00 (1,19) 1,00 (1,19)
Cena MMS 5,00 (5,95) 5,00 (5,95) 5,00 (5,95) 5,00 (5,95) 5,00 (5,95)
Pro vaši pøedstavu: 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
poèet volných jednotek 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
(libovolná kombinace) 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 Kè bez (v závorce vèetnì) DPH. Úètuje se první minuta celá, poté je již doba spojení úètována po tøiceti sekundách. Uvedené ceny platí v rámci kreditu i po jeho vyèerpání. SMS odeslané v rámci služeb 
Premium SMS jsou úètovány jinými sazbami dle aktuálního Ceníku. Více informací a kompletní podmínky kreditních tarifù najdete na www.t-mobile.cz/kreditnitarify

n kredit lze èerpat na volání,
SMS i MMS

n když se kredit nevyèerpá,
pøevádí se do dalších období 



Tarif Happy Partner

Ceník tarifu Happy Partner
Mìsíèní paušál 39,00 (46,41)
Sazby
T-Mobile 3,50 (4,17)
T-Mobile – Moji blízcí 1,90 (2,26)
Ostatní sítì v ÈR 5,50 (6,55)
SMS 1,70 (2,02)

Uvedené ceny jsou v Kè bez (v závorce vèetnì) DPH. Úètuje se první minuta celá,
poté je již doba spojení úètována po sekundách. 

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

Poèet Partner SIM karet, které mùžete využívat:
Výše mìsíèního paušálu (bez DPH) Poèet Partner SIM karet
vámi využívaného tarifu*
≥ 150 Kè 1
≥ 450 Kè 2
≥ 900 Kè 3

* Nárok na Partner SIM karty se poèítá ze souètu mìsíèních paušálù aktivních
tarifù pod jednou smlouvou (jedno RÈ/IÈ), a to i starších typù tarifù (jejich výèet
naleznete na www.t-mobile.cz), bez pøíplatkù za tarifní zvýhodnìní.

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

Tento tarif je urèen pro zákazníky ve vìku 6 až 26 let. Jeho aktivace
je možná ve Znaèkových a Partnerských prodejnách T-Mobile, popø.
prostøednictvím e-shopu. Úèastnická smlouva se uzavírá 
na 1 nebo 2 roky. Pøi uzavøení smlouvy na dva roky mùže zákazník
zakoupit telefon za zvýhodnìnou cenu.

Balíèek služeb v cenì: 3 Downloads mìsíènì (Java hry, loga
a zvonìní nebo MMS motivy), 3 MMS mìsíènì odeslané z ÈR, 
3 odpovìdní SMS ze služby Navigátor mìsíènì.

Ceník tarifu BAV SE Tarif
BAV SE

Mìsíèní paušál 190,00 (226,10)
Volné minuty 50
Volné SMS 100
Sazby
T-Mobile a Pevná síť špièka 3,50 (4,17)

mimo špièku 1,90 (2,26)
Ost. mobilní sítì v ÈR 4,50 (5,36)
SMS 1,00 (1,19)

Uvedené ceny jsou v Kè bez (v závorce vèetnì) DPH. Sazby volání jsou uvedeny v Kè za
minutu. Úètuje se první minuta celá, poté je již doba spojení úètována po sekundách.
Volné jednotky se nepøevádí.

Èasová pásma pro Tarif BAV SE:
špièka: Po–Pá 8.00–21.00 h.
mimo špièku: Po–Pá 21.00–8.00 h.

So, Ne a státní svátky po celý den

V pøípadì žadatele mladšího 18 let, podepisuje za nìj úèastnickou smlouvu jeho
zákonný zástupce. S Tarifem BAV SE nelze využívat nabídku Happy Partner. Jeden
zákazník (tj. jedno RÈ) mùže mít pouze 1 SIM kartu s Tarifem BAV SE. U zákazníkù
mladších 18 let dochází k automatické prolongaci smlouvy o 12 mìsícù. Po
dovršení 18 let vìku musí zákonný zástupce neprodlenì pøevést úèastnickou
smlouvu na uživatele, jinak je tarif BAV SE po uplynutí sjednané doby urèité
automaticky pøeveden na tarif T 30 na dobu neurèitou. Pro zákazníky starší 18 let
se po uplynutí sjednané doby trvání úèastnické smlouvy, pokud ji zákazník
neprodlouží nebo nezruší, tato automaticky pøevádí na dobu neurèitou s tarifem
T 30. Jakmile uživatel dosáhne v prùbìhu trvání úèastnické smlouvy s tarifem BAV
SE vìku 27 let a poprvé vyprší doba urèitá, sjednaná pro trvání úèastnické smlouvy,
tato smlouva se automaticky mìní na smlouvu na dobu neurèitou s tarifem T 30.

Tarif Kredit 150

Ceník Kredit 150
Mìsíèní platba 150,00 (178,50)
Mìsíèní platba pøi aktivaci pøes eShop* 120,00 (142,80)
Sazby Standard HIT
Mìsíèní kredit 150,00 (178,50) 180,00 (214,20)
Cena minuty T-Mobile 5,50 (6,55)

Ost. sítì 5,50 (6,55)
Cena SMS 1,50 (1,79)

* Cena platí pro prvních 6 mìsícù, pokud si zákazník aktivujete tarif pøes eShop.
Nabídka platí jak k novým aktivacím, tak pøi prodloužení smlouvy, pøechodu
z Twistu nebo od jiného operátora, a to pøi uzavøení výhodné smlouvy na 2 roky.
K nabídce je možné využít zvýhodnìní HIT nebo nabídku telefonu za výhodnou
cenu.

Uvedené ceny jsou v Kè bez (v závorce vèetnì) DPH. Úètuje se první minuta celá, poté
je již doba spojení úètována po tøiceti sekundách. Uvedené ceny platí v rámci kreditu 
i po jeho vyèerpání. SMS odeslané v rámci služeb Premium SMS jsou úètovány jinými
sazbami dle aktuálního Ceníku. Ostatní se øídí Podmínkami kreditních tarifù.

Úèastníci s tarifem Kredit 150 si od 19. 8. 2007 mohou zvolit poskytování
elektronického Vyúètování služeb. Elektronické Vyúètování služeb bude poskytováno
úèastníkùm s tarifem Kredit 150 standardnì zdarma. V dobì od 19.8.2007 
do 31. 12. 2007 mají Úèastníci s tarifem Kredit 150 možnost dále využívat tištìné
Vyúètování služeb rovnìž zdarma. Od 1. 1. 2008 pak bude Úèastníkùm s tarifem Kredit
150, kteøí pod danou fakturaèní skupinou nemají žádnou jinou SIM kartu, úètována 
za poskytnutí každého tištìného Vyúètování služeb èástka 19 Kè (vè. DPH). 

Tarif T 1

Tento tarif je urèen pro zákazníky, kteøí chtìjí pøejít z Twistu na
tarif. SIM karta musí být v okamžiku pøevodu z Twistu na tarif
alespoò 3 mìsíce aktivní v rámci pøedplacené služby Twist.
Úèastnická smlouva se uzavírá na dobu neurèitou. K tarifu T 1
není možné zakoupit telefon za zvýhodnìnou cenu.

Ceník tarifu T 1 T 1

Mìsíèní paušál 49,00 (58,31)
Sazby
Vlastní síť 3,90 (4,64)
Ostatní sítì v ÈR 5,90 (7,02)
SMS 1,00 (1,19)

Uvedené ceny jsou v Kè bez (v závorce vèetnì) DPH. Sazby volání jsou uvedeny v Kè 
za minutu. Úètuje se první minuta celá, poté je již doba spojení úètována po sekundách. 

S tarifem T 1 není možné využívat program T-Mobile Bonus. Tarif T 1 je možné zmìnit
na kterýkoli z aktuálnì nabízených tarifù T-Mobile, v pøípadì pøechodu na tarif se
zvýhodnìním HIT je potøeba uzavøít Úèastnickou smlouvu na 2 roky. Zmìna
jakéhokoli tarifu na tarif T 1 není možná.
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Služba Moji blízcí**
Ceník služby Moji blízcí
Mìsíèní paušál 39,00 (46,41)
Mìsíèní paušál v pøípadì tarifu Happy Partner 0,00
Pøihlášení èlena do skupiny 20,00 (23,80)
Volání v rámci skupiny 1,90 (2,26)

** Lze využít pouze s minutovými tarify.
Uvedené ceny jsou v Kè bez (v závorce vèetnì) DPH. Úètuje se první minuta celá,
dále je již doba spojení úètována po sekundách.

Do skupiny Moji blízcí je možné zaøadit telefonní èísla (SIM karty)
smluvnì vedená pod jedním rodným èíslem nebo IÈ. Službu Moji
blízcí mùžete využívat s tarify: T 30, T 80, T 160, T 300, T 600, 
T 1500, Profi 120* (vèetnì jejich HIT variant), Tarif BAV SE
a Happy Partner. Twist nebo starší tarify T-Mobile je potøeba
nejprve pøevést na nìkterý z uvedených tarifù.

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

Pod jedním RÈ/IÈ mùže existovat jen jedna skupina. Jedno telefonní èíslo mùže být
souèástí jen jedné skupiny. Zvýhodnìná sazba volání v rámci skupiny se uplatòuje 
po provolání volných minut. V mìsíci, ve kterém si službu Moji blízcí aktivujete, bude
paušál za tuto službu pomìrnì upraven a úètován jen za období, kdy byla služba
aktivní. V pøípadì odchodu nìkterého èlena ze skupiny je jeho Vyúètování služeb
stále vystavováno na osobu, pod kterou byly jednotlivé smlouvy pøed založením
skupiny pøevedeny. Uživatelé se však mohou dohodnout i na pøevodu smlouvy zpìt
na odcházejícího èlena skupiny.

Mùj limit
Ceník služby Mùj limit
Nastavení/zmìna/zrušení limitu 5,00 (5,95)
Informaèní SMS o dosažení limitu 5,00 (5,95)
Potvrzující pøíchozí SMS 0,00 (0,00)
SMS odeslané na èíslo 4603 0,00 (0,00)

Uvedené ceny jsou v Kè bez (v závorce vèetnì) DPH. Informaèní SMS o dosažení
limitu je zpoplatnìna až po úspìšném doruèení. Zasílány jsou v dobì 
od 8:00 do 20:00 hod. (pokud bude limitu dosaženo po 20:00, bude SMS
odeslána následující den).
Aktivace služby Mùj limit (první nastavení limitu) se uplatní od poèátku
následujícího zúètovacího období. V pøípadì, že máte telefon nìkolik dní vypnutý,
nemusí být informaèní SMS doruèena. Do limitu se nezapoèítávají mìsíèní paušály,
jednorázové platby (napø. za výmìnu SIM karty), slevy, smluvní pokuty apod. Jejich
kompletní výèet najdete na www.t-mobile.cz

Moje pøeèerpané jednotky
Prostøednictvím SMS budete upozornìni o vyèerpání svého
kreditu. Lze tedy využít pouze s kreditními tarify. Více informací 
na www.t-mobile.cz. Aktivace této služby je zdarma stejnì jako
cena pøíchozí zprávy.

Tarifní zvýhodnìní

* Lze využít pouze s minutovými tarify.

Uvedené ceny jsou bez DPH, menším písmem v závorce vèetnì DPH. Úètování zvýhodnìní se øídí dle tarifu, ke kterému je zvýhodnìní aktivováno, pokud není uvedeno jinak. 
Uvedená zvýhodnìní nelze využít v roamingu. Nevyèerpané jednotky se nepøevádìjí do dalšího mìsíce a nelze je proplatit. Zvýhodnìné sazby a volné jednotky se uplatòují
po vyèerpání volných jednotek (kreditu) v rámci tarifu, kromì T-Mobile/Pevná mimo špièku, kdy se volné jednotky èerpají jako první. Všechna uvedená zvýhodnìní je možné
mít aktivována souèasnì (u Volání 50+ a Volání 200+ logicky jen jedno z nich). Zvýhodnìní se v následujících zúètovacích obdobích automaticky obnovuje, dokud není
deaktivováno. 
Více o tìchto zvýhodnìních najdete na www.t-mobile.cz

U zvýhodnìní Pevná+ se úètují první dvì minuty celé, poté je doba spojení úètována po minutách.Tento princip se uplatòuje na všechny hovory do pevné sítì v ÈR, 
vèetnì hovorù uskuteènìných v rámci volných minut. Poskytování zvýhodnìní Pevná+ mùže být v budoucnu ukonèeno, a to i pro jeho stávající uživatele, o èemž by T-Mobile
informoval minimálnì s 30denním pøedstihem na www.t-mobile.cz

Poplatek za zvýhodnìní Girls Talk je mìsíèní. První tøi minuty odchozího hovoru jsou úètovány dle tarifu Úèastníka a uplatòují se na nì nevyèerpané volné jednotky z tarifu
nebo zvýhodnìní. Po tøetí minutì odchozího hovoru do sítì T-Mobile se zvýhodnìním Girls Talk se neèerpají volné minuty èi kredit. Zvýhodnìní Girls Talk nelze využívat
s tarify Internet 4G nebo Data&SMS. 

Se zvýhodnìním NEJ Nonstop se pøi volání a SMSkování na NEJ èíslo nespotøebovávají volné jednotky. Zvýhodnìná sazba pro volání na NEJ èíslo je 0 Kè/min., pro
SMSkování na NEJ èíslo je cena za SMS 0 Kè.

AKCE! Pokud Úèastník provede první aktivaci tarifního zvýhodnìní Girls Talk v období od 3. 5. do 31. 8. 2007, není mu po dobu 1 mìsíce úètován paušální poplatek 

za využívání zvýhodnìní.

1 Maximální délka hovoru je z technických dùvodù omezena na 65 minut.

Tarifní zvýhodnìní Výhody Mìsíèní paušál

Girls Talk platíte pouze první 3 min. volání v rámci sítì T-Mobile, poté voláte zdarma1 59 Kè (70,21)
Víkend+* volání v rámci sítì jen za 0,50 Kè/min. (0,60) o víkendech a svátcích 29 Kè (34,51)
Volání 50+ 50 volných minut mìsíènì na volání v síti T-Mobile – minuta vás tak stojí 119 Kè (141,61)

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

2 Kè (2,38)
T-Mobile mimo špièku 1 000 volných minut mìsíènì na volání v síti T-Mobile mimo špièku 249 Kè (296,31)

(19.00–8.00) a o víkendech – minuta vás tak stojí jen 0,50 Kè (0,60)
NEJ Nonstop voláte a posíláte SMS na NEJ èíslo zdarma1 150 Kè (178,50)
Pevná+* volání na pevnou linku jen za 1 Kè/min. (1,19) 49 Kè (58,31)
Pevná mimo špièku 1 000 volných minut mìsíènì na volání na pevnou linku mimo špièku 249 Kè (296,31)

(19.00–8.00) a o víkendech – minuta vás tak stojí jen 0,30 Kè (0,36)
SMS 100+ 100 volných SMS mìsíènì do všech sítí – SMS vás tak stojí jen 0,79 Kè (0,94) 79 Kè (94,01)
MMS 15+ 15 volných MMS mìsíènì do všech sítí – MMS vás tak stojí 3,27 Kè (3,89) 49 Kè (58,31)



* Ve všech neomezených tarifech je zavedeno kritérium tzv. FUP (Fair Usage Policy)
z dùvodu snahy o zajištìní stejné kvality a dostupnosti služby pro všechny její
uživatele. Po pøekroèení stanoveného objemu pøenesených dat bìhem jednoho
zúètovacího období (u pøedplacených karet se objem dat poèítá za posledních 
30 dní) bude omezena rychlost pøenosu. Plná rychlost pøenosu je obnovena na
zaèátku následujícího zúètovacího období. Na pøipojení pøes HotSpot se kritérium
FUP nevztahuje. Více na www.t-mobile.cz/internet

T-Mobile Czech Republic a.s. nenese v žádném pøípadì odpovìdnost za obsah
internetových stránek, ke kterým se zákazník prostøednictvím datových služeb 
T-Mobile pøipojí.
Cena paušálu za bezplatné období je obsažena v cenì paušálu následujícího
období bez jeho navýšení.

Internetové tarify a zvýhodnìní

Ceník internetových tarifù
Ceník Internet Internet Internet

Basic3) Standard Premium
Mìsíèní paušál 399,00 (474,81) 699,00 (831,81) 999,00 (1 188,81)
Pøipojení pøes Internet 4G/EDGE/GPRS
Volné jednotky neomezenì/-/- neomezenì neomezenì
Pøipojení pøes 15,00 (17,85) 15,00 (17,85) neomezenì
HotSpot1) (Kè/10 min.)
Další ceny a informace
Rychlost stahování2) až až až 
(negarantováno) 256 kb/s 512 kb/s 1 024 kb/s
Mìsíèní FUP kvóta* 1 GB 3 GB 10 GB
Cena za dodateèný 99,00 (117,81) 99,00 (117,81) 99,00 (117,81)
1 GB FUP
Hlasová volání a SMS
Hlasová volání 6,00 (7,14) 6,00 (7,14) 6,00 (7,14)
SMS 1,70 (2,02) 1,70 (2,02) 1,70 (2,02)

Uvedené ceny jsou v Kè bez DPH, v závorce vèetnì DPH. U hlasových volání
a klasických datových pøenosù (CSD) se úètuje první minuta celá, dále je již doba
spojení úètována po sekundách. 

1) Pro bezplatný pøístup u tarifu Internet Premium je potøeba odeslat registraèní SMS 
ve tvaru OPEN na èíslo 9526. Zaslání registraèní SMS je zdarma. Poté obdržíte SMS
s uživatelským jménem a heslem pro opakovaný pøístup ke službì HotSpot. Registraèní
SMS musí být zaslána ze SIM karty na které je aktivován tarif Internet Premium.

2) Pøenosová rychlost závisí na lokálních podmínkách a zvoleném tarifu.
3) U web’n’walk tarifu Internet Basic je možné využívat WAP pøes 

APN GPRS WAP za ceny uvedené ve standardním ceníku.

S tarify Internet Basic, Internet Standard a Internet Premium 
se uzavírá Úèastnická smlouva na 1 rok, 2 roky nebo na dobu
neurèitou. Pøi uzavøení Úèastnické smlouvy na dobu urèitou si
mùžete zakoupit modem èi datovou kartu za zvýhodnìnou cenu.

Akce! Zákazníci, kteøí uzavøou smlouvu s vybraným tarifem
Internet 4G na 2 roky, získají paušál na 6 mìsícù zdarma, 
se smlouvou na 1 rok pak neplatí paušál po dobu 3 mìsícù.
Nabídka platí do 31. 10. 2007.

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

Tarif Data&SMS
Ceník tarifu Data&SMS
Mìsíèní paušál 195,00 (232,05)
Pøenos dat pøes GPRS – sazby
Internet/intranet 0,03/kB (0,036/kB)
WAP 0,30/kB (0,357/kB)
Klasický pøenos dat (CSD) – sazby
T-Mobile 3,00 (3,57)
Pevná síť v ÈR špièka 9,40 (11,19)

mimo špièku 4,00 (4,76)
noèní hodiny 2,00 (2,38)

ostatní sítì v ÈR 5,00 (5,95)
SMS 1,00 (1,19)

Uvedené ceny jsou v Kè bez (v závorce vèetnì) DPH. U klasických datových
pøenosù (CSD) jsou ceny uvedeny v Kè za minutu a úètuje se první minuta celá,
poté je již doba spojení úètována po sekundách. U pøenosù dat prostøednictvím
GPRS jsou ceny uvedeny v Kè za kB. Pøenosy pøes GPRS jsou úètovány 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 nìkteré z tarifních zvýhodnìní Surf+,
Surf&Mail+ nebo Internet+.

Èasová pásma pro tarif Data&SMS:
špièka: Po–Pá 8.00–19.00 h.
mimo špièku: Po–Pá 19.00–22.00 h.

So, Ne a státní svátky 8.00–22.00 h.
noèní hodiny: 22.00–8.00 h.

Úèastnická smlouva se uzavírá na dobu neurèitou. K tarifu 
Data&SMS není možné zakoupit telefon za zvýhodnìnou cenu.

Ceník internetových zvýhodnìní
Ceník Surf+ Surf&Mail+
Mìsíèní paušál 99 Kè (117,81) 199,00 (236,81)
Prohlížení internetu
n pøes web’n’walk light neomezenì neomezenì
n pøes ostatní prohlížeèe – 30 MB
E-mail – neomezenì
t-zones WAP neomezenì neomezenì
Ostatní WAP 1 MB –
Rychlost stahování 
(negarantováno) až 236,8 kb/s až 236,8 kb/s
Mìsíèní FUP kvóta – 2 GB

Ceník Internet+ Internet 4G
Premium+

Mìsíèní paušál 699,00 (831,81) 999,00 (1 188,81)
Volné jednotky Internet neomezenì neomezenì
Volné jednotky WAP neomezenì neomezenì
Rychlost stahování
(negarantováno) až 236,8 kb/s až 1 024 kb/s
Mìsíèní FUP kvóta 2 GB 30 GB

Uvedené ceny jsou v Kè bez (v závorce vèetnì) DPH. Po vyèerpání volných
jednotek se uplatòují ceny dle základního ceníku T-Mobile EDGE/GPRS. Pøípadná
deaktivace tarifního zvýhodnìní je možná nejdøíve 30 dní po jeho aktivaci.
V pøípadì pøevodu Úèastnické smlouvy se zvýhodnìní nepøevádí automaticky 
na nového Úèastníka. Neomezený pøístup k emailu je platný pro pøíjem a odesílání
pošty prostøednictvím protokolù POP3/IMAP4/SMTP. 

Tarifní zvýhodnìní Surf+ a Surf&Mail+ mùžete mít aktivována
souèasnì. U tarifního zvýhodnìní Surf&Mail+ je nastaven limit
maximální mìsíèní platby ve výši 799 Kè (950,81 vè. DPH) bez
ohledu na množství pøenesených dat. Tento limit platí pro
EDGE/GPRS pøenosy v síti T-Mobile CZ.

Akce! Zákazníci si mohou vyzkoušet zvýhodnìní Surf+ nebo
Surf&Mail+ jeden mìsíc bez paušálu v pøípadì, že si nìkteré
z nich aktivují do 31. 12. 2007. Nabídka platí pro první aktivaci.
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Ceník tarifù Internet ADSL
Ceník Internet ADSL Internet ADSL Internet ADSL

Basic Standard Premium
Aktivaèní poplatek1) 499,00 (593,81) 499,00 (593,81) 499,00 (593,81)
Mìsíèní paušál 399,00 (474,81) 599,00 (712,81) 1 199,00 (1 426,81)
Pøipojení pøes Internet ADSL
Volné jednotky neomezenì neomezenì neomezenì
Pøipojení pøes  HotSpot (Kè/10 min.) 15,00 (17,85) 15,00 (17,85) 15,00 (17,85)
Další ceny a informace
Rychlost stahování (negarantováno)2) až 2 Mb/s až 4 Mb/s až 8 Mb/s
Mìsíèní FUP kvóta3) 10 GB 20 GB 40 GB
Cena za dodateèný 1 GB FUP 35,00 (41,65) 35,00 (41,65) 35,00 (41,65)
Hlasová volání a SMS
Hlasová volání 6,00 (7,14) 6,00 (7,14) 6,00 (7,14)
SMS 1,70 (2,02) 1,70 (2,02) 1,70 (2,02)

Ceník tarifù Internet ADSL pro firemní zákazníky 
Ceník Internet ADSL Internet ADSL Internet ADSL

Basic Business Standard Business Premium Business
Aktivaèní poplatek1) 499,00 (593,81) 499,00 (593,81) 499,00 (593,81)
Mìsíèní paušál 899,00 (1 069,81) 1 099,00 (1 307,81) 1 799,00 (2 140,81)
Pøipojení pøes Internet ADSL
Volné jednotky neomezenì neomezenì neomezenì
Pøipojení pøes HotSpot (Kè/10 min.) 15,00 (17,85) 15,00 (17,85) 15,00 (17,85)
Další ceny a informace
Rychlost stahování(negarantováno) 2) až 2 Mb/s až 4 Mb/s až 8 Mb/s
Mìsíèní FUP kvóta3) neomezenì neomezenì neomezenì
Hlasová volání a SMS
Hlasová volání 6,00 (7,14) 6,00 (7,14) 6,00 (7,14)
SMS 1,70 (2,02) 1,70 (2,02) 1,70 (2,02)

Uvedené ceny jsou v Kè bez (v závorce vèetnì) DPH. U hlasových volání a klasických datových pøenosù (CSD) se úètuje první minuta celá, dále je již doba spojení úètována
po sekundách. Tarify lze využívat pouze s koncovým zaøízením podporujícím službu ADSL.
1Aktivaèní poplatek do 31. 12. 2007 je 1 Kè vè. DPH. V cenì aktivaèního poplatku je zahrnuto užívání služby Internet ADSL v období pilotního provozu do 30. 9. 2007. 
2Pøenosová rychlost závisí na lokálních podmínkách a zvoleném tarifu. 
3) Ve všech neomezených tarifech je zavedeno kritérium tzv. FUP (Fair Usage Policy) z dùvodu snahy o zajištìní stejné kvality a dostupnosti služby pro všechny její uživatele.
Po pøekroèení stanoveného objemu pøenesených dat bìhem jednoho zúètovacího období (u pøedplacených karet se objem dat poèítá za posledních 30 dní) bude omezena
rychlost pøenosu. Plná rychlost pøenosu je obnovena na zaèátku následujícího zúètovacího období. Na pøipojení pøes HotSpot se kritérium FUP nevztahuje. Více na 
www.t-mobile.cz/internet 

Cena aktivace je 499 Kè bez DPH (593,81 vè. DPH). Pokud Úèastník uzavøe Úèastnickou smlouvu na využívání služby Internet ADSL na 24 mìsícù a sjednanou dobu trvání
Úèastnické smlouvy dodrží, cena aktivace se snižuje na 1 Kè (vè DPH). Pokud Úèastník pøedèasnì Úèastnickou smlouvu ukonèí a nedorží tak sjednanou dobu jejího trvání,
ztrácí na slevu na aktivaèní poplatek nárok a rozdíl mezí bìžnou a sníženou cenou aktivaèního poplatku mu bude vyúètován.

T-Mobile Czech Republic a.s. nenese v žádném pøípadì odpovìdnost za obsah internetových stránek, ke kterým se zákazník prostøednictvím datových služeb T-Mobile
pøipojí.
Cena paušálu za bezplatné období je obsažena v cenì paušálu následujícího období bez jeho navýšení.



Ceník Twist tarifù

Pùvodní Twist tarify

Twist Standard
Sazby Špièka Veèerní hodiny

8:00–19:00 19:00–8:00 a víkendy
T-Mobile 5,70 3,40
T-Mobile NEJ 3,40 3,40
Ostatní tel. sítì v ÈR 7,90 7,90
SMS 3,40 3,40

Twist SMS
Sazby po celý den
Všechny tel. sítì v ÈR 7,50
T-Mobile NEJ 3,40
SMS 2,00

Twist Extra
Mìsíèní paušál
za celý mìsíc 69,00
od 15. dne v mìsíci 34,50

Sazba Špièka Veèerní hodiny
8:00–19:00 19:00–8:00 a víkendy

T-Mobile 4,50 3,00
T-Mobile NEJ 3,40 3,00
Pevná síť v ÈR 4,50 3,00
Ostatní tel. sítì v ÈR 6,50 6,50
SMS 2,00 2,00

Tarify Twist Standard, Twist SMS a Twist Extra lze aktivovat pouze do vyprodání
zásob. Èástka 69 Kè za využívání tarifu Twist Extra vám bude automaticky
odeètena z vašeho kreditu vždy po pùlnoci prvního dne v kalendáøním mìsíci. 
Od 1. února 2007 si již nemusíte manuálnì mìnit nastavení z tarifu Twist Start
(do kterého jste byli pøevedeni z dùvodu nedostateèného kreditu) na tarif Twist
Extra, ale automaticky vám toto nastavení zmìníme po dobití kreditu (pokud si tarif
Twist Extra neodhlásíte).

Zmìna Twist tarifu
Mezi tarify je první zmìna zdarma, druhá a každá další zmìna je
zpoplatnìna èástkou 113 Kè. Zmìna z jakéhokoli tarifu Twist na Twist
Týden je vždy zdarma (zákazník zaplatí pouze první týdenní poplatek).

Základní Twist tarify

Twist Start
Sazby
Týdenní poplatek –
T-Mobile 5,90
Pevná síť 5,90
Ostatní mobilní sítì v ÈR 5,90
SMS 2,90

Twist ProSMS
Sazby
Týdenní poplatek –
T-Mobile 6,90
Pevná síť 6,90
Ostatní mobilní sítì v ÈR 6,90
SMS 1,90

Twist Týden
Sazby
Týdenní poplatek 19,00
T-Mobile 3,50
Pevná síť 3,50
Ostatní mobilní sítì v ÈR 5,90
SMS 1,90

Ceny jsou uvedeny v Kè vèetnì DPH. Úètuje se první minuta celá, poté je již doba
spojení úètována po tøiceti sekundách. Aktivace samotné Twist SIM karty s tarifem
Twist Start, kreditem 10 Kè a bonusem na první dobití stojí 99 Kè. Bonus ve výši
100 Kè je pøipsán do 7 dnù od prvního dobití karty. Pøi nákupu Twist sady získáte
v její cenì aktivaci SIM karty s pøednabitým poèáteèním kreditem 500 Kè.
Kompletní Podmínky pro základní tarify Twist najdete na www.t-mobile.cz

Twist tarify ze speciálních edic

Twist Internet
Ceník Twist Internet Twist Internet Basic 
Mìsíèní paušál 850,00 475,00 
Pøipojení pøes Internet 4G/EDGE/GPRS 4G
Rychlost stahování 
(negarantováno) až 512 kb/s až 256 kb/s 
Volné jednotky Internet neomezenì neomezenì 
Volné jednotky WAP neomezenì –

Uvedené ceny jsou v Kè vèetnì DPH. Ceny hlasových hovorù a SMS se øídí tarifem
Twist Standard, nelze však využívat službu NEJ. Zmìna tarifu Twist Internet na jiný
Twist tarif není možná. 

Aktuální nabídka balíèkù k Twist tarifùm
Název Výhody Cena 

(vè.DPH) 

Girls Talk platíte pouze první 3 min. volání 19 Kè týdnì
v rámci sítì T-Mobile,poté voláte zdarma1

Twist 100 volných minut v sítì T-Mobile mimo
Volání 100* špièku, tj. v pracovních dnech mimo

období od 8 do 19 hodin a po celý
den o víkendech a státních svátcích 49 Kè týdnì

Twist SMS 300 volných SMS do sítì T-Mobile 
Volno 300** využitelných od pondìlí do pátku 

vždy mimo období od 8 do 19 hodin 29 Kè týdnì
Twist SMS 300 volných SMS do sítì T-Mobile 
Víkend 300 využitelných v rámci víkendu v dobì

od soboty 0:00:00 hod. do nedìle 
23:59:59 hod. 29 Kè týdnì

Twist NEJ neomezené volání po celý týden 
Nonstop1 na jedno vybrané NEJ èíslo 29 Kè týdnì
Twist Surf+*** neomezené surfování na internetu

v mobilu 39 Kè týdnì

* První minuta hovoru s využitím balíèku se úètuje celá, dále je èerpání volných
minut z balíèku úètováno po 30 vteøinách.

** Balíèek bude k 4. 9. 2007 zrušen.
*** V balíèku neomezeného surfování na internetu v mobilu Twist Surf+ je zavedeno
kritérium tzv. FUP (Fair Usage Policy). Po pøekroèení 15 MB bìhem jednoho
zúètovacího období bude omezena rychlost na 16 kb/s pro odesílání a stahování
dat. Plná rychlost pøenosu je obnovena na poèátku dalšího týdenního intervalu. 
Více na www.t-mobile.cz/internet

Balíèek platí vždy jeden týden a obnovuje se automaticky, dokud si jej nezrušíte.
Více na www.t-mobile.cz/twist

1 Maximální délka hovoru je z technických dùvodù omezena na 65 minut 

AKCE! Pokud Úèastník provede první aktivaci tarifního zvýhodnìní Girls Talk
v období od 3. 5. do 31. 8. 2007, neplatí první 4 týdenní paušální poplatky.
V pøípadì pøechodu z pøedplacené služby Twist do nìkterého z tarifních programù
s mìsíèním vyúètováním do 31. 8. 2007 si mùže Úèastník znovu aktivovat 
a po dobu 1 mìsíce po tomto pøechodu mu není úètován mìsíèní paušální
poplatek za využívání zvýhodnìní. Cena bezúplatnì poskytnutého mìsíèního
paušálu za tarifní zvýhodnìní Girls Talk je obsažena v cenì za první 3 minuty
odchozího hovoru se zvýhodnìním Girls Talk. Více na www.t-mobile.cz/talk

POZOR! Pokud Úèastník provede první aktivaci tarifního zvýhodnìní Twist Surf+ 
v období od 28. 8. do 31. 12. 2007, neplatí první 2týdenní paušální poplatky.
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Ceník služeb T-Mobile

Záznamové služby

Hlasová schránka
Ceny za Hlasovou schránku Tarifní zákazníci Twist zákazníci
a službu Uvítací pozdrav ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Aktivace/Mìsíèní paušál zdarma zdarma
Informace o novì
uložených zprávách v ÈR zdarma zdarma
Volání do Hlasové schránky 1,00/min.* (1,19) 2,30/min.
Volání na èíslo 6611
(výbìr uvítacího pozdravu) 3,00/min. (3,57) 3,57/min.
Uložení vybraného pozdravu 12,61 (15,00) 15,00

* Pro aktuálnì nabízené tarify. Ceny platné pro starší tarify naleznete na 
www.t-mobile.cz nebo vám je sdìlí na 603 603 603 (4603 ze sítì T-Mobile).

Hlasovou schránku nelze mít aktivní souèasnì se službou MobileBox nebo Registr
zmeškaných hovorù.

MobileBox Easy
Ceník služby MobileBox Easy Tarifní i Twist zákazníci
Aktivace/Mìsíèní paušál zdarma
Odeslání e-mailu z MobileBox Easy zdarma
Ètení e-mailù v MobileBox Easy dle vašeho tarifu
(pøes èíslo 3312) – volání do sítì T-Mobile
Odeslání SMS z MobileBox Easy
– prvních 20 SMS v mìsíci do sítì T-Mobile zdarma*
– do ostatních sítí a nad limit jako odeslání SMS

volných SMS dle vašeho tarifu
Pøeposlání e-mailu na telefon formou SMS jako odeslání SMS 
(prvních 160 znakù) dle vašeho tarifu

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

* Úhrada za volné SMS je u tarifù souèástí mìsíèního paušálu bez jeho navýšení,
v pøípadì Twist zákazníkù je souèástí úvodního kreditu Twist SIM karty nebo
souèástí dobíjeného kreditu, který zároveò zahajuje další 12mìsíèní období pro
jeho využití.

MobileBox
Ceník služby MobileBox Tarifní zákazníci

ceny bez (vè. DPH)

Aktivace 90,00 (107,10)
Mìsíèní paušál 90,00 (107,10)
Volání do MobileBoxu (pøes èíslo 3322) zdarma*
Volání do MobileBoxu z jiného telefonu 
(pøes èíslo 603 12 3322) 1,00/min.* (1,19)
Odeslání e-mailu z MobileBoxu zdarma
Odeslání SMS z MobileBoxu
– prvních 100 SMS v mìsíci do sítì T-Mobile zdarma**
– do ostatních sítí a nad limit volných SMS jako odeslání SMS

dle vašeho tarifu
Odeslání faxu z MobileBoxu dle vašeho tarifu 

– jako volání do pøíslušné 
sítì

Odeslání hlasové zprávy z MobileBoxu dle vašeho tarifu
– jako volání do
pøíslušné sítì

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

(do odvolání zdarma)
Upozornìní (notifikace) na novou zprávu
v MobileBoxu formou SMS zdarma
Hovory pøepojené v rámci služby jako volání do pøíslušné
T-Mobile Recepce sítì dle tarifu SIM karty,

na které je T-Mobile
Recepce aktivována

* Pro aktuálnì nabízené tarify. Ceny platné pro starší tarify naleznete 
na www.t-mobile.cz nebo vám je sdìlí na 603 603 603 (4603 ze sítì T-Mobile).

** Úhrada za volné SMS je souèástí mìsíèního paušálu.

Registr zmeškaných hovorù
Ceník služby Tarifní zákazníci Twist zákazníci
Registr zmeškaných hovorù ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Aktivace/Mìsíèní paušál zdarma zdarma
Cena za doruèenou SMS* zdarma zdarma

* Až do odvolání zdarma, aktuální informace na www.t-mobile.cz

Více informací na www.t-mobile.cz

Službu Registr zmeškaných hovorù nelze mít aktivní souèasnì se službou Hlasová
schránka, MobileBox nebo MMS hlasový kurýr.
V roamingu jsou zaznamenány pouze zmeškané hovory v dobì, kdy jste mìli
vypnutý telefon.

MMS hlasový kurýr 
Ceník služby Tarifní zákazníci Twist zákazníci
MMS hlasový kurýr ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Aktivace/Mìsíèní paušál zdarma zdarma
Cena za doruèenou MMS/SMS zdarma zdarma
Volání hlasovému kurýrovi dle tarifu volajícího

Maximální délka vzkazu pro jeden hovor je 30 sekund. Platnost MMS se vzkazem
je 48 hodin, poté je MMS se vzkazem vymazána. Pokud není MMS do 36 hodin
doruèena volanému, obdrží volaný SMS s odkazem na web, kde si mùže zprávu 
ve svém mobilu otevøít. Službu MMS hlasový kurýr nelze užívat souèasnì se
službou Hlasová schránka, Registr zmeškaných hovorù nebo MobilBox. K využití
této služby je potøeba mít telefon podporující službu EDGE/GPRS a kódování
zvuku AMR. Více na www.t-mobile.cz
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Informaèní služby a zábava

Krátké textové zprávy (SMS)
Ceník služby SMS Tarifní zákazníci Twist zákazníci

ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Aktivace/Mìsíèní paušál zdarma zdarma
Odeslání SMS dle vašeho tarifu dle vašeho tarifu
Pøíjem SMS zdarma* zdarma*

* Zpoplatnìny jsou pouze informace ze služeb T-Mobile Info a nìkteré typy SMS 
ve službách Dohazovaè, Mùj limit èi Navigator, dle ceníku tìchto služeb.

Multimediální zprávy (MMS)
Ceník služby MMS Tarifní zákazníci Twist zákazníci

ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Aktivace/Mìsíèní paušál zdarma zdarma
Odesílání MMS 5 Kè (5,95)* 6,90*
Pøíjem MMS zdarma** zdarma**

* Promo akce u minutových tarifù platná do 30. 9. 2007.
** Zpoplatnìny jsou pouze informace ze služby T-Mobile Info dle ceníku této služby.

T-Mobile Info
Ceny informací SMS Info1) SMS Info Plus2)

Zpravodajství 
Obecné 1,00 (1,19) 1,00 (1,19)
Ekonomické 1,00 (1,19) 1,00 (1,19)
Sport 1,00 (1,19) 1,00 (1,19)
Denní tisk 1,90 (2,26) –
Poèasí 1,50 (1,79) –
iDnes zprávy, iDnes sport 1,00 (1,19) 1,00 (1,19)
Hospodáøské noviny 3,00 (3,57) 3,00 (3,57)
Aktuálnì z financí 3,00 (3,57) 3,00 (3,57)
Aktuálnì z IT 3,00 (3,57) 3,00 (3,57)
Blesk 2,00 (2,38) 2,00 (2,38)
Právo 2,00 (2,38) 2,00 (2,38)
Zprávy z burzy 1,00 (1,19) 1,00 (1,19)
Zprávy ze spoleènosti 1,00 (1,19) 1,00 (1,19)
Zprávy z kultury 1,00 (1,19) 1,00 (1,19)
Zprávy anglicky 2,50 (2,98) 2,50 (2,98)
Business
Mìnové kurzy, Køížové kurzy, Kurzy bank 3,00 (3,57) –
Plátci DPH/DIÈ 1,00 (1,19) –
Akcie RM-Systém 1,50 (1,78) –
Katalog firem 3,00 (3,57) –
Doprava
Dopravní informace 1,00 (1,19) 1,00 (1,19)
Jízdní øády autobusù 1,50 (1,79) –
Jízdní øády vlakù 1,50 (1,79) –
Jízdní øády MHD 1,50 (1,79) –
Kombinovaný jízdní øád 1,50 (1,79) –
Letový øád letištì Praha-Ruzynì 3,00 (3,57) –
Kilometrovník ÈR a Evropy 1,50 (1,79) –
Poloha vlaku 1,50 (1,79) –
Taxi po Praze 3,00 (3,57) –
Kultura
Kina, Filmy, Divadla, Kluby 2,00 (2,38) –
Gurmán 3,00 (3,57) –
T-Mobile Tip 1,00 (1,19) –
Hudba 2,00 (2,38) 2,00 (2,38)
Televizní programy 2,00 (2,38) –

Ceny informací SMS Info1) SMS Info Plus2)

Zábava
Anekdoty 0,90 (1,07) 0,90 (1,07)
Biorytmy 0,90 (1,07) –
Hádanky 2,00 (2,38) –
Horoskopy 2,00 (2,38) –
Hra 2,00 (2,38) –
Loterie 2,00 (2,38) 2,00 (2,38)
Motto dne 0,90 (1,07) –
Murphyho zákony 2,00 (2,38) 2,00 (2,38)
Novoroèní pøání 2,00 (2,38) –
Ptákovina dne 2,00 (2,38) 2,00 (2,38)
Rébus 1,00 (1,19) –
Seznamka 3,00 (3,57) –
Seznamka.cz 3,00 (3,57) –
Seznamka.cz (zvýhodnìní inzerátu) 9,00 (10,71) –
Testy 2,00 (2,38) –
t-music 2,00 (2,38) 2,00 (2,38)
Erotika
Erotický rým 3,50 (4,17) –
Kamasutra 5,00 (5,95) 5,00 (5,95)
Lechtivé vtipy 0,90 (1,07) 0,90 (1,07)
Praktické informace
Kalendáø 0,90 (1,07) –
Plánovaè 1,00 (1,19) –
Slovníèek 1,00 (1,19) –
Svátky/Jmeniny 0,90 (1,07) –
Teletext 1,00 (1,19) –
Výkladový slovník 2,00 (2,38) –
T-Mobile
Novinky z T-Mobile 0,00 0,00
Novinky z Twistu 0,00 0,00
T-Mobile Bonus 0,00 0,00
T-Mobile Club 0,00 0,00
Roamingoví partneøi T-Mobile 0,00 –
Nápovìda 0,00 –

Ceny bez (vèetnì) DPH.

T-Mobile dále ve spolupráci s dalšími partnery provozuje interaktivní SMS kanály
sloužící k hlasování, anketám, odpovìdím na otázky v soutìžích, pøípadnì
k vyjádøení názoru v mediálních kampaních. Bližší informace jsou prezentovány
v poøadech, novinách a èasopisech, kterým jsou tyto SMS kanály urèeny. Ceny
interaktivních kanálù podle klíèových slov: AIRTOY WAP 42,02 (50,00)/25,21
(30,00), ANN 3,00 (3,57), DAT 9,90 (11,78), DBT 3,00 (3,57), HLA 2,00 (2,38), 
INZ 6,00 (7,14), KRI 2,00 (2,38), LIDE 15,97 (19,00), SEZ 3,00 (3,57)/1,00 (1,19),
SMF 4,90 (5,83), TVMAG 14,00 (16,66) a VOL 5,00 (5,95).
1) Cena jedné SMS objednané jednorázovì.
2) Cena jedné SMS z pøihlášeného informaèního kanálu (tj. pøi pravidelném

zasílání).

Ceny informací MMS Info1) MMS Info Plus2)

Promo kanál
MMSDEMO 0,00 0,00
Zpravodajství
Zprávy – pøehled dne 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Zprávy – domácí 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Zprávy – iDnes 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Zprávy – zahranièní 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Celebrity 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Ekonomické zprávy 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Blesk 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Krimi 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Film 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Pøedpovìï poèasí 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)

Ceny informací MMS Info1) MMS Info Plus2)

Sport
Sport 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Fotbal – ÈTK 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Fotbal – iDnes 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Hokej – ÈTK 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Hokej – iDnes 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Doprava
Doprava – Praha 7,56 (9,00) –
Doprava – Morava 7,56 (9,00) –
Doprava – Èechy 7,56 (9,00) –
Doprava – dálnice 7,56 (9,00) –
Kilometrovník 7,56 (9,00) –
Zábava
Vtipy (aktuální, erotické, z hospody, 
o mobilech, sportovní) 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Pivrnec 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Hlášky týdne 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Sex a èerný humor 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Horoskop 7,56 (9,00) –
Biorytmy 7,56 (9,00) –
Kuriozity 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Trnky Brnky 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
t-music 7,56 (9,00) 5,88 (7,00)
Erotika
Bikiny 13,00 (15,47) 11,00 (13,09)
Holky v prádle 13,00 (15,47) 11,00 (13,09)
Kamasutra 13,00 (15,47) 11,00 (13,09)
Kamasutra – vtipná 13,00 (15,47) 11,00 (13,09)
Kamasutra – fotky 13,00 (15,47) 11,00 (13,09)
Modelky 13,00 (15,47) 11,00 (13,09)
Témìø nahé 13,00 (15,47) 11,00 (13,09)
Americké dívky 22,00 (26,18) 19,00 (22,61)
Brunetky 22,00 (26,18) 19,00 (22,61)
Blondýnky 22,00 (26,18) 19,00 (22,61)
Èeské dívky 22,00 (26,18) 19,00 (22,61)
Erotický pøíbìh 22,00 (26,18) 19,00 (22,61)
Exotické dívky 22,00 (26,18) 19,00 (22,61)
Girl2girl 22,00 (26,18) 19,00 (22,61)
Hvìzdy erotiky 22,00 (26,18) 19,00 (22,61)
Sexy animace 22,00 (26,18) 19,00 (22,61)
Striptérky 22,00 (26,18) 19,00 (22,61)
XXL dívky 22,00 (26,18) 19,00 (22,61)
Penthouse 29,00 (34,51) 22,00 (26,81)
Silvia Saint 29,00 (34,51) 22,00 (26,81)

Ceny bez (vèetnì) DPH.

1) Cena jedné MMS objednané jednorázovì.
2) Cena jedné MMS z pøihlášeného informaèního kanálu (tj. pøi pravidelném zasílání).
T-Mobile dále ve spolupráci s dalšími partnery provozuje interaktivní MMS kanály. 
Bližší informace jsou prezentovány v poøadech, novinách a èasopisech a dalších
médiích, kterým jsou tyto kanály urèeny. Ceny interaktivních kanálù podle
klíèových slov: DIVKAB 22,00 (26,18) jednorázové objednání/19,00 (22,61)
pravidelné zasílání, TRNKY 22,00 (26,18)/19,00 (22,61), VENUS 22,00
(26,18)/19,00 (22,61), SAN 28,61 (34,05), COS 28,61 (34,05), HDM 38,00 (45,22),
HDC 28,57 (34,00) a SPO 38,00 (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 mùže docházet k zasílání obchodních
sdìlení ve smyslu Zákona o nìkterých službách informaèní spoleènosti.
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Ceník služby Tarifní zákazníci Twist zákazníci
T-Mobile Info ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Odeslání požadavku jako odeslání SMS dle vašeho tarifu
Obdržení požadované informace viz ceník na stranì 8
Pøihlášení/odhlášení
informaèního kanálu jako odeslání SMS dle vašeho tarifu

T-Mobile W@P
Ceník služby Tarifní zákazníci Twist zákazníci
T-Mobile W@P ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Pøes EDGE/GPRS viz strany 5 a 11 viz strany 5 a 11
Pøes klasický datový pøenos
(vytáèené spojení) 2,00 (2,38) 3,20

Prohlížení menu na wapových stránkách t-zones není úètováno.
Zdarma je to stále v pøípadì kliknutí na odkazy zaèínající
znaménkem +. Placenou èást symbolizují odkazy zaèínající
symbolem $.

T-Mobile Asistent 1183
Ceník služby Tarifní zákazníci Twist zákazníci
T-Mobile Asistent ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Spojení s operátorem 9,80/spojení (11,66) 11,80/spojení
Dále je spojení úètováno sazbou 9,80/min. (11,66) 16,80/min.
Spojení s vyhledaným èíslem dle vašeho tarifu

– jako volání
do pøíslušné sítì 16,80/min.

Zaslání SMS
s vyhledaným èíslem zdarma zdarma
Informace z jízdních øádù v rámci spojení s operátorem
Informace o letovém provozu dle vašeho tarifu
a rezervace letenek* – jako volání

do pevné sítì 16,80/min.
Informace o ubytování dle vašeho tarifu
a rezervace* – jako volání

do pevné sítì 16,80/min.
Motoristický servis* 8,00/min. (9,52) 16,80/min.
Vyhledání kontaktù na
objekty ve vašem okolí v rámci spojení s operátorem
Pøekladatelské služby* 49,00/min. (58,31) –
Tlumoènické služby* 49,00/min. (58,31) –
Sekretáøské služby v rámci spojení s operátorem
Meteorologické informace* 29,00/min. (34,51) –
Kulturní servis v rámci spojení s operátorem
Kulturní servis – spojení dle vašeho tarifu
s klientskou linkou Ticketpro* – jako volání

do pevné sítì 16,80/min.

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

Úètuje se první minuta celá, dále je spojení úètováno po sekundách. Èekací doba
do pøihlášení operátora není zpoplatòována. Na volání na T-Mobile Asistent se
nevztahují volné minuty ani kredit.

U tarifních zákazníkù je pøi volání ze zahranièí k cenì za spojení se službou 
T-Mobile Asistent pøipoèten také pøíchozí roamingový hovor (služby T-Mobile
Asistent se v zahranièí poskytují jako pøíchozí roamingový hovor). U Twist
zákazníkù se úètují sazbami pro T-Mobile Asistent v T-Mobile Twist roamingu.

T-Mobile Navigator
Ceník služby Tarifní zákazníci Twist zákazníci
T-Mobile Navigator ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Odeslání požadavku jako odeslání SMS dle vašeho tarifu
Obdržení požadované odpovìdi* 2,00/SMS (2,38) 2,38/SMS

* Kromì kategorie NIGHTCLUB, která je úètována cenou 9 Kè (10,71 vè. DPH).
Pøehled všech kategorií najdete na www.t-mobile.cz nebo vám jej sdìlí na 
603 603 603 (4603 ze sítì T-Mobile).

Obrázky, zvonìní, videa
Ceník Tarifní zákazníci Twist zákazníci

ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Logo*, obrázek*, obrázková SMS* 12,61 (15,00) 15,00
15,97 (19,00) 19,00

Animace 18,49 (22,00) 22,00
Animovaný screensaver* 18,49 (22,00) 22,00

21,01 (25,00) 25,00
Zvuk 15,97 (19,00) 19,00
Zvonìní*, polyfonní zvonìní*, 12,61 (15,00) 15,00
polyfonní zvuk* 15,97 (19,00) 19,00

18,49 (22,00) 22,00 
21,01 (25,00) 25,00

Tapeta*, pohlednice* 15,97 (19,00) 19,00
18,49 (22,00) 22,00
21,01 (25,00) 25,00
24,37 (29,00) 29,00

MP3 Real Tones 24,37 (29,00) 29,00
32,77 (39,00) 39,00
41,48 (49,00) 49,00

Video* 12,61 (15,00) 15,00
21,01 (25,00) 25,00
32,77 (39,00) 39,00

Pøedplatné Polyfonní zvonìní 1 41,18 (49,00) 49,00

Cena vybraného zvonìní je úètována 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 èi popisu.

Java hry a aplikace
Ceny jednotlivých her se pohybují v rozmezí od 15 Kè do 109 Kè
(vè. DPH). Cena her zahrnuje i datový pøenos pøi stahování hry do
telefonu.

Objednací SMS a pøipojení na wapové stránky je úètováno dle vašeho tarifu.

Poznámka: Pokud hru pošlete nìkomu jinému, bude vám úètována v okamžiku,
kdy si obdarovaný hru zaène stahovat.

Uvítací tóny
Ceník služby Tarifní zákazníci Twist zákazníci
Uvítací tóny ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Aktivace služby zdarma zdarma
Aktivace vybraného
Uvítacího tónu 12,61 (15,00) 15,00
Mìsíèní paušál* 12,61 (15,00) 15,00
Volání na èíslo 14714 3,00/min. (3,57) 3,57/min.
Odeslání SMS na èíslo 14714 dle vašeho tarifu

* Tarifním zákazníkùm, kteøí budou mít službu aktivní pouze èást zúètovacího období,
bude mìsíèní paušál za tuto službu pomìrnì upraven. Twist zákazníci, kteøí si službu
aktivují po 14. dni v mìsíci, zaplatí v tomto mìsíci jen polovinu paušálu za tuto službu.

Ceník tarifù a služeb T-Mobile 10/19



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

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

Cena skladby nebo alba je úètována k telefonnímu èíslu,
prostøednictvím jehož registrace byl nákup na portálu 
www.t-music.cz uskuteènìn. Úhrada za službu je u tarifních
programù zaúètována v pøíslušném mìsíèním vyúètování služeb;
v pøípadì TWIST zákazníkù je úhrada za služby stržena
z aktuálního kreditu, a to v okamžiku potvrzení on-line
objednávky a kliknutím na tlaèítko "Koupit" ve druhém kroku
nákupního košíku.

Poznámka: Službu t-music PLAY! podporují pouze vybrané mobilní telefony
a digitální pøehrávaèe. V cenì skladby není zohlednìna úhrada za internetové
pøipojení poèítaèe, do kterého je skladba nebo album stahováno. Více informací
a podmínky služby t-music PLAY! naleznete na www.t-music.cz

První jednotlivì zakoupenou skladbu dostanete na vyzkoušení zdarma. 

Služba T-Mobile SMS Chat byla ukonèena k 31. 5. 2007.

Dohazovaè
Ceník služby Tarifní zákazníci Twist zákazníci
Dohazovaè ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Pøijatá informaèní SMS 1,50 (1,79) 1,79
Pøipojení na wapové stránky viz ceník služby T-Mobile W@P

Více informací o službì Dohazovaè najdete na www.t-zones.cz nebo na wapových
stránkách t-zones.

Kde je...
Ceník služby Tarifní zákazníci Twist zákazníci
Kde je... ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Zjištìní polohy 1. – 1000. 4,00 (4,76) 4,76
1001. a více 2,90 (3,45) 4,76

Zpoplatnìno je pouze každé úspìšné zjištìní polohy. Zjištìní polohy je úètováno
na stranì SIM karty, ze které jsou odesílány požadavky na zjištìní polohy, nikoli 
na stranì SIM karet, jejichž poloha je urèována.

Videozóna
Služba videozóna umožòuje pøehrávání klipù a jejich ukázek
na mobilním telefonu prostøednictvím speciální aplikace
„videozóna“ nebo na WAPu t-zones.cz a dále na webových
stránkách www.t-zones.cz/videozona. Pøehrávání ukázek klipù
vè. mobilního datového pøenosu je zdarma. 

Pøehrávání celých klipù v rámci služby videozóna mohou využít
pouze zákazníci sítì T-Mobile Czech Republic a.s. Pro využití
webového rozhraní se musí zákazník registrovat na portálu 
t-zones.cz.

Pøehrávání klipù v rámci služby videozóna je zpoplatnìno cenou
za jednotlivý klip nebo dle zvoleného pøedplatného. Ceny
jednotlivých klipù se pohybují v rozmezí od 5 Kè do 50 Kè 
(vè. DPH). Pokud není pøehrání klipu zdarma, je cena uvedena
pøímo u jeho popisu a pøi pøehrávání klipù v mobilním telefonu
zahrnuje i data pøenesená pøi vlastním pøehrávání (platí i pro
pøedplatné). 

Cena klipu nebo pøedplatného je úètována k telefonnímu èíslu, prostøednictvím
jehož registrace byl nákup uskuteènìn. Úhrada za službu je u tarifních programù
zaúètována v pøíslušném mìsíèním vyúètování služeb, v pøípadì Twist zákazníkù 
je úhrada za služby stržena z aktuálního kreditu, a to v okamžiku potvrzení on-line 

objednávky. Pøehrávat klipy v rámci služby videozóna lze na vybraných 
mobilních telefonech s operaèním systémem Symbian nebo mobilních zaøízeních
s operaèním systémem Windows Mobile 2003SE a 5.0., a to pøímo z WAPu nebo
za použití aplikace „videozóna“, kterou lze bezplatnì stáhnout na stránkách
www.t-zones.cz/videozona. Pøehrát klip lze rovnìž na PC umožòujícím pøipojení
min. rychlostí 300 kb/s. Nabídka služby se mùže lišit v závislosti na zvoleném
uživatelském rozhraní. Není-li stanoveno jinak, je pøenos dat v rámci služby
zpoplatnìn dle tarifu Úèastníka u jeho poskytovatele internetového pøipojení. Více
informací a podmínky služby Videozóna naleznete na www.t-zones.cz/videozona
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Mobilní datové služby

Ceník web'n'walk tarifù a zvýhodnìní najdete na stranì 5 
tohoto Ceníku.

T-Mobile EDGE/GPRS
Vysokorychlostní pøipojení pøes T-Mobile EDGE je úètováno
stejnými cenami jako pøes T-Mobile GPRS.
EDGE/GPRS Internet a web’n’walk2) WAP
– základní ceník1) ceny bez (vè. DPH) ceny bez (vè. DPH)

Cena za kB 0,06 (0,07) 0,50 (0,60)
Úètovací jednotka3) 5 kB 5 kB

Statická veøejná IP adresa Tarifní zákazníci
ceny bez (vè. DPH)

Aktivace 499,00 (593,81)
Mìsíèní paušál 149,00 (177,31)

Dynamická veøejná IP adresa Tarifní zákazníci
ceny bez (vè. DPH)

Dynamická veøejná IP adresa 49,00 (58,31)
Mìsíèní paušál 0,00

1) Ceny platné pro tarifní zákazníky, pro Twist zákazníky platí ceny uvedené 
vèetnì DPH.

2) Ceny platí pro surfování prohlížeèi web’n’walk light nebo Opera Mini. 
Cena 0,06 Kè/KB bez DPH se úètuje i v pøípadì pøístupu tìmito prohlížeèi 
pøes APN WAP.

3) Množství pøenesených dat je pøi zaúètování zaokrouhleno nahoru na nejbližší
násobek úètovací jednotky. K tomuto zaúètování dochází pøi ukonèení spojení;
po každé hodinì trvání jednoho spojení a po každém 1 MB pøenesených dat
v rámci jednoho spojení.

Pøeprodávání služeb poskytovaných v tarifech Internet 4G a tarifních zvýhodnìní
Internet+ a Internet 4G 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 pøedpisy oprávnìn uèinit kroky smìøující
k zamezení pøeprodávání èi jinému zneužívání. T-Mobile si vyhrazuje právo stanovit
maximální objem dat, který je možno pøenést za cenu mìsíèního paušálu.
O takovémto omezení budou zákazníci pøedem informováni.

T-Mobile EDGE/GPRS roaming
Ceník pro oblast 1 oblast 2 oblast 3 oblast 4 Úètovací
Happy roaming jednotka*
Internet (Kè/kB) 0,18 0,24 0,34 0,34 100 kB

(0,21) (0,29) (0,40) (0,40)
WAP (Kè/kB) 1,00 1,40 2,30 2,30 10 kB

(1,19) (1,67) (2,74) (2,74)

* Množství pøenesených dat je pøi zaúètování zaokrouhleno nahoru na nejbližší
násobek úètovací jednotky. K tomuto zaúètování dochází pøi ukonèení spojení;
po každé hodinì trvání jednoho spojení a po každém 1 MB pøenesených dat
v rámci jednoho spojení.

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

Ceník pro Úètovací
Twist roaming ceny vè. DPH jednotka
Internet (Kè/kB) 0,25 100 kB
WAP (Kè/kB) 1,67 10 kB

T-Mobile HotSpot
Ceník služby Tarifní zákazníci Twist zákazníci
HotSpot ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Pøihlášení pøes SMS
(cena za 10 min.) 15,00 (17,85) 17,85
Èasový kupon: 1 hodina 150,00 (178,50) 178,50
Èasový kupon: 3 hodiny 200,00 (238,00) 238,00
Èasový kupon: 24 hodin 500,00 (595,00) 595,00

Seznam lokalit v ÈR, aktuální roamingové ceny a další informace naleznete na 
www.t-mobile.cz/hotspot nebo vám je sdìlí na 603 603 603 (4603 ze sítì T-Mobile).

Faxové a Datové služby
Ceny za Faxové Tarifní zákazníci Twist zákazníci
a Datové služby ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Aktivace/Mìsíèní 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
tìchto tarifù.

Internet via T-Mobile
Pøipojení k Internetu prostøednictvím služby Internet via T-Mobile
je úètováno výhodnými sazbami za volání do sítì T-Mobile dle
vašeho tarifu (kromì tarifù Internet 4G, kde se uplatòují speciální
sazby dle ceníkù tìchto tarifù).

Zvýhodnìní Data M2M 
Roamingové zvýhodnìní je urèeno pro datové služby v aplikacích M2M
(komunikace mezi dvìma zaøízeními v rámci partnerského øešení)
s pøenosem malého množství dat.

Ceny Data M2M ceny bez (vè. DPH)

Mìsíèní paušál 899,00 (1 069,81)
APN Internet/Intranet (Kè/kB) 0,90 (1,07)
APN WAP (Kè/kB): 
oblast 1 (Slovensko) 1,00 (1,19)
oblast 2 (Evropa, Tunisko) 1,40 (1,67)
Volné jednotky (GPRS) APN Internet/Intranet 1 MB
Volné jednotky (GPRS) APN WAP 0 MB
Úètovací jednotka 10 kB 

Uvedené ceny jsou v Kè bez (v závorce vèetnì) DPH. Zvýhodnìní Data M2M lze
využívat k Happy roamingu pouze v zónách 1 a 2. Zvýhodnìní Data M2M nelze
aktivovat souèasnì s jinými roamingovými zvýhodnìními èi balíèky. Zvýhodnìní
Data M2M lze aktivovat pouze k aktivní SIM kartì, a to prostøednictvím
Zákaznického centra nebo na Znaèkových prodejnách.

Podrobné podmínky pro využití roamingových zvýhodnìní a balíèkù jsou uvedeny
na www.t-mobile.cz v sekci Pokrytí a Roaming nebo na požádání ve Znaèkových
prodejnách T-Mobile a na 603 603 603 (4603 ze sítì T-Mobile).
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Ceník služeb T-Mobile

T-Mobile Czech Republic a.s. nenese v žádném pøípadì odpovìdnost za obsah internetových stránek, ke kterým se zákazník prostøednictvím datových služeb T-Mobile pøipojí.
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Volání do zahranièí

Mezinárodní hovory
Pásma T 30, e30, T 80, e80, T 160, T 300, Twist

Tarif 20+20, Tarif BAV SE, T 600, e300, (vè.DPH)

Internet, Happy Partner Profi 120, 
Internet HIT, T 1500, všechny
Internet 4G kreditní tarify

1 13,00 (15,47) 13,00 (15,47) 12,00 (14,28) 17,00
2 21,00 (24,99) 20,00 (23,80) 18,00 (21,42) 24,90
3 24,00 (28,56) 21,00 (24,99) 19,00 (22,61) 28,30
4 30,00 (35,70) 27,00 (32,13) 25,00 (29,75) 37,40
5 35,00 (41,65) 31,00 (36,89) 29,00 (34,51) 40,80
6 64,00 (76,16) 62,00 (73,78) 59,00 (70,21) 84,00
7 65,00 (77,35) 63,00 (74,97) 63,00 (74,97) 91,00
8 95,00 (113,05) 93,00 (110,67) 89,00 (105,91) 126,00
9 97,00 (115,43) 95,00 (113,05) 95,00 (113,05) 130,00
10 110,00 (130,90) 104,00 (123,76) 99,00 (117,81) 143,00
11 154,00 (183,26) 145,00 (172,55) 139,00 (165,41) 180,00
12 250,00 (297,50) 240,00 (285,60) 229,00 (272,51) 298,00

Uvedené ceny jsou v Kè bez (v závorce vèetnì) DPH. Ve sloupci Twist jsou ceny 
vè. DPH. Úètuje se první minuta celá, dále je spojení úètováno po sekundách.
V pøedplacené službì Twist je u mezinárodních hovorù, jejichž sazba je 81
Kè/min. a více, úètováno každých 10 sekund od spojení hovoru.
Pokud máte nìkterý ze starších tarifù, platí pro ceny mezinárodních hovorù následující
pravidla: v Tarifu 20, 20 Start a Partner III. platí stejné ceny mezinárodních hovorù 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.

Pøehled mezinárodních pásem
1 Slovenská republika
2 Nìmecko, Polsko, Rakousko
3 Andora, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie,

Francouzská Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Irsko, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko,
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maïarsko, Malta, Martinik, Monako, Nizozemsko,
Norsko, Portugalsko, Réunion, Rumunsko, Øecko, San Marino, Slovinsko,
Španìlsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie

4 Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bìlorusko, Bosna a Hercegovina,
Èerná Hora, Gruzie, Chorvatsko, Island, 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, Èína, 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 sítì)
11 Inmarsat B, Inmarsat M, Iridium (8817, 8818), Maritime Comm. – (satelitní sítì)
12 Inmarsat A, Inmarsat Aero, Inmarsat M4, Iridium (8816) – (satelitní sítì)

Volání ze zahranièí (roaming)

Happy roaming*
U Happy roamingu jsou všechny služby úètovány 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 programùm T-Mobile.

* Kde se v ceníku hovoøí o Happy roamingu, rozumí se tím rovnìž Happy Holiday
roaming. 

Celý svìt je rozdìlen jen do 4 oblastí:
1. Slovensko
2. Evropa, Tunisko
3. Rusko, Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie, Severní Amerika
4. Jižní Amerika, Støední Amerika, satelity 

Více informací na www.t-mobile.cz

Ceník služby Odchozí Pøíchozí SMS MMS
Happy roaming hovory hovory
oblast 1 19,00 9,00 7,00 10,00

(22,61) (10,71) (8,33) (11,90)
oblast 2 29,00 15,00 8,00 14,00

(34,51) (17,85) (9,52) (16,66)
oblast 3 45,00 35,00 9,00 18,00

(53,55) (41,65) (10,71) (21,42)
oblast 4 80,00 55,00 13,00 18,00

(95,20) (65,45) (15,47) (21,42)

Uvedené ceny jsou v Kè bez (v závorce vèetnì) DPH. Uvedené ceny odchozích hovorù
platí pro volání do ÈR, v rámci navštívené zemì a do jiné zemì ve stejné oblasti.
V pøípadì, že hovor probíhá mezi dvìma rùznými oblastmi, stanovuje se cena dle 
vyšší oblasti (Pøíklad: pøi hovoru z oblasti 1 do oblasti 3 je cena odchozího hovoru 
45 Kè/min., tj. dle ceny pro oblast 3). Doba spojení je úètována po minutách. Pøijaté
MMS jsou zdarma, zpoplatnìny jsou pouze informace ze služby T-Mobile Info dle
ceníku této služby.

Poznámka k roamingu: V hranièních oblastech ÈR si mùže telefon z dùvodu
pøesahu signálu zahranièních GSM sítí sám vyhledat zahranièní síť a vaše hovory
by tak mohly probíhat pøes tuto GSM síť. Proto prosím vìnujte v tìchto oblastech
pozornost tomu, pøes jakou GSM síť hovor uskuteèòujete. V pøípadì speciálních
typù hovorù, napø. volání na prémiová èísla, èi volání na zelená èísla, je úètována
samostatná sazba dle typu služby.

Vyúètování roamingu lze provést až poté, co obdržíme informace od pøíslušného
roamingového partnera. Z tohoto dùvodu mùže být vyúètování za roaming
zpoždìno a mùže vám být naúètováno až do dvou mìsícù od data èerpání služby.

T-Mobile I-Call
pásmo Tarifní zákazníci Twist zákazníci

ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

1 9,50 (11,31) 11,30
2 12,90 (15,35) 17,00
3 19,00 (22,61) 23,70
4 25,00 (29,75) 31,20
5 35,00 (41,65) 43,60
6 45,00 (53,55) 57,00
7 60,00 (71,40) 74,00

Ceny jsou v Kè za minutu bez (v závorce vèetnì) DPH. Úètuje se první minuta celá,
dále je spojení úètováno po sekundách. O aktuálním seznamu zemí se informujte
na 603 603 603 (4603 ze sítì T-Mobile). Tuto službu nemohou využívat zákazníci
zahranièních sítí využívající roaming v síti T-Mobile CZ. Kvalita spojení mùže být
ovlivnìna vlastnostmi datových sítí.

Seznam zemí
Pásmo 1: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kanada, Lichtenštejnsko,
Lucembursko, Maïarsko, Monako, Nìmecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko,
Slovensko, Španìlsko, Švédsko, Švýcarsko, USA a Havajské ostrovy a Velká Británie
Pásmo 2: Andora, Austrálie, Bìlorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Èerná
Hora, Estonsko, Faerské ostrovy, Chorvatsko, Island, Izrael, Japonsko, Kypr, Litva,
Malta, Portugalsko, Rumunsko, Øecko, Slovinsko, Srbsko, Vatikán
Pásmo 3: Albánie, Alžírsko, Gibraltar, Hongkong, Lotyšsko, Makedonie, Maroko,
Mexiko, Moldávie, 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, Èad, Èína, 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, Støedoafrická republika, Tanzanie,
Uganda, Zambie, Zimbabwe
Pásmo 6: Dominika, El Salvador, Grenada, Guyana, Jordánsko, Keòa, Kuba,
Madagaskar, Mali, Martinik, Mosambik, Namibie, Pobøeží 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 zemì spadají do pásma 7.

Ceník služeb T-Mobile



Roamingové balíèky a zvýhodnìní

K Happy roaming si mùžete vybrat vždy jeden z balíèkù 
èi zvýhodnìní. Využívání roamingových služeb neupravených
v rámci balíèkù èi zvýhodnìní se øídí cenami základního Happy
roamingu. Využít je mohou všichni tarifní zákazníci T-Mobile
s aktivní službou Happy roaming.

Roamingové zvýhodnìní Cestovatel
S roamingovým zvýhodnìním Cestovatel zaplatí zákazník
sestavovací poplatek a pak již volá za výhodné minutové sazby.
U pøíchozích hovorù zaplatí pouze sestavovací poplatek.

Ceník roamingového Tarifní zákazníci
zvýhodnìní Cestovatel ceny bez (vè. DPH)

Sestavovací poplatek 29,00 (34,51) 
Odchozí hovory 4,00/min. (4,76) 
Pøíchozí hovory zdarma 
SMS 5,00 (5,95)
Internet (Kè/kB) 0,10 (0,12)
WAP (Kè/kB) 0,60 (0,71) 

Zvýhodnìní Cestovatel je možné využívat ve všech sítích tìchto zemí: Èerné Hoøe,
Chorvatsku, Maïarsku, Makedonii, Nìmecku, Nizozemí, Polsku, Rakousku,
Slovensku, Velké Británii a USA.

Doba spojení je úètována po minutách. Ceny odchozích hovorù platí pøi volání 
do ÈR a v rámci navšívené zemì.

Roamingové zvýhodìní EU 
Výhodné pro ty, kteøí èasto cestují do zemí Evropské unie
a vyøizují spíše kratší hovory. Pouze s ním zaplatí za odchozí
hovor v rámci jakékoli zemì EU 13,90 Kè/min. (16,54 vè. DPH),
za pøíchozí hovor pak 6,80 Kè/min. (8,09 vè. DPH). Zvýhodnìní
platí od 1. srpna 2007. Ostatní služby a roaming v jiných sítích se
øídí dle ceníku Happy roaming. Doba spojení je úètována po
minutách. Ceny odchozích hovorù platí pøi volání do ÈR 
a v rámci navštívené zemi.

Zvýhodnìní EU platí ve všech zemích EU, tj. Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maïarsko, Malta,
Nìmecko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Øecko,
Slovensko, Slovinsko, Španìlsko, Švédsko, Velká Británie, a také v tìchto
exotických státech: Alandské souostroví, Azorské ostrovy, Gibraltar, Guadeloupe,
Francouzská Guyana, Kanárské ostrovy, Madeira, Martinik a Reunion. 

Roamingový balíèek SMS
V rámci balíèku roamingových SMS získáte 10 volných SMS za
49 Kè (58,31 vè. DPH). Cena SMS ze zahranièí je tak výhodnìjší
a pøijde vás na 4,90 Kè/SMS (5,83 vè. DPH). Balíèek SMS mùžete
využívat k Happy roamingu po 1 mìsíc od aktivace, a to ve všech
zemích v oblastech 1 a 2. Lze aktivovat souèasnì s balíèkem
Evropa a zvýhodnìním WorldClass.

Volné jednotky v rámci balíèkù lze využít pouze bìhem doby jejich platnosti.
O balíèky mùžete požádat i dopøedu, a to až 5 týdnù pøed požadovaným datem
zaèátku jejich platnosti. Nevyužité volné minuty èi SMS se neproplácejí, a to ani
tehdy, pokud bìhem doby jejich platnosti došlo k omezení èi pøerušení
poskytování služeb. Po vyèerpání volných minut resp. SMS v rámci balíèkù platí
ceny dle ceníku pro Happy roaming.

Roamingový balíèek Evropa
V rámci balíèku Evropa získáte 15 volných minut za 315 Kè
(374,85 vè. DPH). Minuta volání do/z ÈR nebo v rámci navštívené
zemì je tak výhodnìjší a bude vás stát 21 Kè (24,99 vè. DPH).
Balíèek Evropa mùžete využívat k Happy roamingu po 2 mìsíce
ode dne aktivace, a to ve všech zemích v oblastech 1 a 2. Doba
spojení je úètována po minutách.

Roamingové zvýhodnìní WorldClass
K Happy roamingu vám nabízíme také roamingové zvýhodnìní
WorldClass, který spojuje sítì T-Mobile a další partnerské sítì.
Volání z tìchto tzv. WorldClass sítí do WorldClass zemí (zemì,
kde je WorldClass síť) je úètováno jednotnou sazbou 17 Kè/min.
(20,23 Kè/min. vè. DPH), volání z ostatních sítí ve WorldClass
zemích do WorldClass zemí jednotnou sazbou 35 Kè/min. 
(41,65 Kè/min. vè. DPH). Ostatní služby jsou úètovány bìžnými
sazbami pro Happy roaming.
Aktivovat si jej mùžete na 603 603 603 (4603 ze sítì T-Mobile).
Seznam WorldClass zemí najdete na www.t-mobile.cz. Doba
spojení je úètována po minutách. 

Twist Roaming

U Twist Roamingu jsou všechny služby úètovány jednotnými
sazbami dle oblasti, ve které se nacházíte. Ve všech sítích v dané
oblasti voláte za stejnou cenu.

Celý svìt je rozdìlen do tìchto oblastí: 
1. Slovensko
2. Evropa – EU (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko,

Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko,
Maïarsko, Malta, Nìmecko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, Øecko, Slovensko, Slovinsko, Velká
Británie, Španìlsko, Švédsko, Francouzská Guyana, Gibraltar,
Guadeloupe, Martinik, Reunion, Madeira, Azorské ostrovy,
Kanárské ostrovy a Alandské souostroví) 
Evropa – mimo EU a Tunisko 

3. Rusko, Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie, Severní Amerika 
4. Jižní a Støední Amerika vèetnì Karibiku a Satelity
Více informací na www.t-mobile.cz

Zóna Zemì Odchozí Pøíchozí SMS MMS
hovory hovory

1 Slovensko 16,54 8,09 8,33 11,90
2 Evropa – EU 16,54 8,09 9,52 16,66

Evropa – mimo EU + Tunisko 34,51 17,85 9,52 16,66
3 Rusko, Afrika, Asie, Austrálie 

a Oceánie, Severní Amerika 53,55 41,65 10,71 21,42

4 Jižní a Støední Amerika 
vèetnì Karibiku a Satelity 

95,20 65,45 15,47 21,42

Uvedené ceny jsou v Kè vè. DPH. Doba spojení je úètována po minutách. Uvedené
ceny odchozích hovorù platí pro volání do ÈR, v rámci navštívené zemì a do jiné
zemì ve stejné oblasti. V pøípadì, že hovor probíhá mezi dvìma rùznými oblastmi,
stanovuje se cena dle vyšší oblasti (Pøíklad: pøi hovoru z oblasti 1 do oblasti 3 
je cena odchozího hovoru 53,55 Kè/min., tj. dle ceny pro oblast 3).
Pøijaté MMS jsou zdarma, zpoplatnìny jsou pouze informace ze služby T-Mobile Info
dle ceníku této služby.

Ceník ostatních služeb v T-Mobile Twist Roamingu
Ceny ostatních služeb v T-Mobile Twist Roamingu
Informace o kreditu zdarma
Využití služby dobíjení kreditu zdarma
Volání na Zákaznické jako odchozí roamingový
centrum T-Mobile hovor do ÈR
Volání do Hlasové schránky jako odchozí roamingový hovor do ÈR
T-Mobile Asistent jako odchozí roamingový hovor do ÈR
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Platby mobilem

T-Mobile GSM Banking
Ceník služby Tarifní zákazníci Twist zákazníci
T-Mobile GSM Banking ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Odeslání požadavku jako odeslání SMS dle vašeho tarifu
Ceny za obdržení odpovìdi úètuje vaše banka

Pro využívání této služby potøebujete bankovní SIM kartu, váš telefon musí
podporovat GSM Banking a ve vaší bance si musíte na SIM kartu nechat nahrát
bankovní aplikaci. Spoleènost T-Mobile Czech Republic a.s. není odpovìdná za
pøípadné škody, které by uživatelùm mohly vzniknout pøi používání bankovních
služeb prostøednictvím T-Mobile GSM Banking.

Na èísle 5610 si mùžete objednat aktualizaci vaší bankovní aplikace
tzv. „vzduchem“ tj. bez nutnosti navštívit banku. Hovor na toto èíslo
je zdarma, cena za nahrání aplikace je 20 Kè (23,80 vè. DPH).

T-Mobile m-platba
Cena za zakoupené zboží èi služby vám bude zúètována ve
vašem Vyúètování služeb T-Mobile, pøípadnì odeètena z vašeho
Twist kreditu.
V pøípadì platby pøes WAP je pøipojení na wapové stránky
úètováno sazbami za službu T-Mobile W@P.

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

Mùj T-Mobile
Ceník služby Mùj T-Mobile Tarifní i Twist zákazníci
Aktivace/Mìsíèní paušál zdarma
Aktivace/Deaktivace služeb dle aktuálního ceníku 

pøíslušných služeb

SMS na pevnou linku
Ceník služby Tarifní zákazníci Twist zákazníci
SMS na pevnou linku ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Aktivace/Mìsíèní paušál zdarma zdarma
Odeslání SMS dle vašeho tarifu
Informaèní SMS ze systému
doruèování zpráv zdarma zdarma

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

SMS na pevnou linku se odeèítají z volných SMS nebo kreditu. Úètuje se každá
odeslaná SMS, a to i v pøípadì že cílová stanice není k zastižení po dobu 72 hodin.
Odeslání SMS na pevnou linku v ÈR ze zahranièí je úètováno jako odeslání bìžné
SMS ze zahranièí. V pøípadì, že roamingový partner úètuje pøíchozí SMS, je dle
jeho ceníku úètována i informaèní SMS ze systému doruèování zpráv.

Premium SMS
Èíslo Premium SMS je vždy sedmimístné, zaèíná èíslicemi 
90 a jeho poslední dvì èíslice znamenají cenu dané SMS vèetnì
DPH.

Pøíklad: pøi odeslání SMS na èíslo 90XXX03 
je její cena 3 Kè (vè. DPH)

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

Audiotexové služby
Ceny tìchto služeb se pohybují v rozmezí od 5 Kè do 70 Kè 
(vè. DPH). Volání na èísla audiotexových služeb je možné zdarma
na žádost zákazníka blokovat na 603 603 603 (4603 ze sítì 
T-Mobile).

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

T-Mobile Twin
Ceník služby Tarifní zákazníci
T-Mobile Twin ceny bez (vè. DPH)

Mìsíèní paušál 99,00 (117,81)
Ceny volání
(shodné pro obì SIM karty) dle vašeho tarifu

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

Pøesmìrování hovorù
Ceník služby Tarifní zákazníci Twist zákazníci
Pøesmìrování hovorù ceny bez (vè. DPH) ceny vè. DPH

Aktivace/Mìsíèní paušál zdarma zdarma
Pøesmìrování do hlasové
schránky v síti T-Mobile zdarma zdarma
Pøesmìrování na jiné jako odchozí hovor na
telefonní èíslo v ÈR pøesmìrované èíslo –

Pokud máte aktivované podmínìné pøesmìrování do Hlasové schránky èi na jiné
telefonní èíslo v ÈR a nacházíte se v zahranièí, platíte pøíchozí mezinárodní hovor
a odchozí hovor zpìt do ÈR dle aktuálního Ceníku.

Blokování hovorù
Ceník služby Tarifní zákazníci
Blokování hovorù ceny bez (vè. DPH)

Aktivace/Mìsíèní paušál zdarma
Pomocí telefonu zdarma
Na èísle Zákaznického centra T-Mobile 400,00 (476,00)

Službu blokování mohou využít pouze tarifní zákazníci T-Mobile. Zákazníci
využívající pøedplacenou službu Twist mohou využít pouze službu Blokování
pøíchozích hovoru v zahranièí.

Pøidržení hovoru, èekání na spojení
Aktivace této služby je zdarma a za její využívání neplatíte žádné
mìsíèní paušály.

Konferenèní hovory
Úètuje se každý sestavený hovor (iniciátorovi konference), dle
tarifu za volání do pøíslušné sítì. Aktivace této služby je zdarma
a za její využívání neplatíte žádné mìsíèní paušály.

O aktivaci a bližší informace o této službì mùžete požádat na 603 603 603 
(4603 ze sítì T-Mobile).

Podrobný výpis hovorù
Ceník služby Tarifní zákazníci
Podrobný výpis hovorù ceny bez (vè. DPH)

Pøi platbì inkasem (jakákoli forma) 1,00 (1,19)
Elektronický Podrobný výpis (Mùj T-Mobile) 40,00 (47,60)
Tištìný Podrobný výpis 65,00 (77,35)
Tištìný i elektronický výpis 65,00 (77,35)
Dodateèný Podrobný výpis hovorù 99,00 (117,81)*
Elektronický dodateèný Podrobný výpis hovorù 49,00 (58,31)*
Elektronický Podrobný výpis k el. Vyúètování služeb 1,00 (1,19)

* Výpis lze obdržet za 2 zúètovací období zpìtnì. Cena je úètována za výpis
jednoho zúètovacího období.

Dobíjení Twist z Vyúètování služeb
Služba umožòuje dobíjení jakékoliv Twist SIM karty z tarifního
Vyúètování služeb, pøièemž dobíjená èástka se úètuje do
Vyúètování služeb. Zákazník mùže dobít jednorázovì nebo si
nastavit trvalé dobíjení. Služba je pøednastavena u všech tarifních
SIM karet a nemá žádnou omezenou platnost. Pokud zákazník
službu nechce používat, mùže ji zablokovat.

Pøi jednorázovém dobíjení mùže zákazník dobít jakoukoli celou
èástku v rozmezí 200 – 9 999 Kè (vèetnì DPH). Pøi opakovaném
dobíjení mùže zákazník dobít pouze pøednastavenou hodnotu:
200 Kè, 300 Kè, 500 Kè (vèetnì DPH) a volí si buï dobíjení na
týdenní bázi (vybraný den v týdnu od pondìlí do nedìle) nebo
mìsíèní bázi (vybrané datum v mìsíci). 

AKCE! Do 30. 9. 2007 mohou zákazníci získat na Twist SIM kartu
10% bonusový kredit z každé dobíjené èástky. 

Pokud nebude dobíjená èástka øádnì uhrazena v pøíslušném Vyúètování služeb, 
je T-Mobile oprávnìn neuhrazenou dobíjenou èástku z pøíslušné Twist SIM karty
strhnout zpìt, stejnì tak jako pøi dobití Twist karty omylem. Dobitá èástka se
tarifnímu zákazníkovi nepoèítá do Minimálního mìsíèního plnìní.

Více informací na www.t-mobile.cz/dobíjení
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Ceník doplòkových služeb

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

Tísòové volání:
112, 150, 155, 156, 158 zdarma zdarma
Informace o tel. èíslech: 9,80/spojení1) (11,66) 11,80/spojení
1180, 1181, 1188 + 18,00/min.1) (21,42) + 21,50/min.
Informace pro øidièe:
1210, 1213, 1220, 1224, 8,00/min.1) (9,52) 9,52/min.
1230, 1231, 1233, 1240
Volání na ostatní zkrácená sazba do pevné sítì sazba do pevné 
èísla sítì
Radiokontakt: ERMES-6002 15,00/min.1) (17,85) 17,85 Kè/min.
MULTITONE: RDS-6001 sazba do pevné sítì1) sazba do pevné

sítì
Volání na èísla s pøedvolbou 79x dle vašeho tarifu – jako volání 

do ostatních mobilních sítí 
Volání na èísla s pøedvolbou 81x 3,38 (4,02) 4,02
83x, 843, 844, 845, 846, 855
Volání na èísla s pøedvolbou 840 4,03 (4,80) 4,80
841, 842, 847, 848, 849
Volání na èísla s pøedvolbou 8001) zdarma zdarma
a 00800
služba 1TEL: pøedvolba 700 sazba do pevné sítì sazba do pevné 

sítì
pøedvolba 701 9,00/min.1) (10,71) 10,71/min.1)

Blokování hovorù: 
na vlastní žádost 400,00 (476,00) –
Smluvní pokuta za prodlení 
s úhradou delší než 1 den2): 150,00 –
Smluvní pokuta za prodlení 
s úhradou delší než 21 dní 1 000,003) –
Pøerušení poskytování služeb:
(napø. na dobu prázdnin) 100,004) (119,00) –
Aktivace souvislé øady èísel:
pøíplatek k aktivaci 250,00 (297,50) –
Vydání nové SIM karty:
pøi ztrátì nebo zneužití 400,005) 6) (476,00) 476,006)

pøi poškození, jiný typ 400,006) (476,00) 476,006)

pøi krádeži zdarma7) zdarma7)

Zmìna tarifního programu8):
z nižšího na vyšší zdarma dle ceníku Twist 

tarifù
z vyššího na nižší zdarma9)

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

Nastavení NEJ èísla:
první/každá další zmìna zdarma/95,00 (113,05) zdarma/113,00
Nastavení NEJ èísla ve Twist 
limitované edici Mých 5: prvních
5 nastavení/každá další zmìna – zdarma/19,00
Zmìna telefonního èísla 1 000,00 (1 190,00) –
Zmìna majitele: nový majitel zdarma –
Zlaté èíslo 5 000,00 (5 950,00) –
Vybrané èíslo 5 000,00 (5 950,00) –
Støíbrné èíslo 3 000,00 (3 570,00) –
Identifikace obtìžujících volání 400,0010) (476,00) 476,0010)

Zmìna zpùsobu vyúètování: 0,00/400,0011)

za SIM kartu (476,00) –
Multinumbering12) 1 000,00 (1 190,00) –
Expresní platba13) 40,00 (47,60) –
Opis Vyúètování služeb 50,00/Vyúètování

(59,50) –

1) Na tuto službu se nevztahují volné minuty.
2) Blokování odchozích hovorù a ostatních služeb, napø. datových èi faxových.
3) Pøi smlouvì na dobu urèitou se smlouva prodlužuje o dobu pøerušení

poskytování služeb z dùvodu neplacení.
4) Minimální doba pøerušení poskytování služeb je 7 dní, maximální však 12

týdnù v kalendáøním roce. Pøi smlouvì na dobu urèitou se smlouva
prodlužuje o dobu pøerušení poskytování služeb. Pro Tarif BAV SE je
blokování hovorù na vlastní žádost zdarma.

5) V pøípadì naúètování ceny 400 Kè (476 vè. DPH) za zablokování odchozích
hovorù na vlastní žádost zákazníka je následná výmìna SIM karty zdarma.

6) Ve speciálních pøípadech mùže být na tuto položku poskytnuta sleva.
Zneužitím SIM karty je chápáno podezøení na zneužití PUK a BPUK kódù.
Jiný typ SIM karty je napø. GSM Banking, Profi, Twin. Twist zákazník se musí
prokázat originálem prùvodního dopisu k Twist SIM kartì obsahujícího
bezpeènostní kódy.

7) Výmìna zdarma je možná pouze ve Znaèkových prodejnách, a to v pøípadì,
že zákazník pøedloží policejní protokol obsahující výpovìï poškozeného
o odcizení SIM karty. Twist zákazník se musí prokázat i originálem
prùvodního dopisu k Twist SIM kartì obsahujícího bezpeènostní kódy.
O takovou výmìnu je potøeba požádat do 5 kalendáøních dní od sepsání
(datace) policejního protokolu o krádeži SIM, pøípadnì do 5 kalendáøních
dní od zablokování hovorù prostøednictvím Zákaznického centra T-Mobile
(druhá možnost platí pouze pro tarifní zákazníky). Nárok na výmìnu zdarma
je pouze jednou za 12 mìsícù. V ostatních pøípadech je cena výmìny
400 Kè (476 vè. DPH).

8) U tarifních zákazníkù je zmìna tarifu možná 1x za zúètovací období a první
zmìna tarifu je možná až po prvním Vyúètování služeb.

9) U tarifù aktivovaných pøed 1. 3. 2005 je pøi nákupu telefonu za zvýhodnìnou
cenu (tj. aktivace s telefonem za zvýhodnìnou cenu nebo využití nabídky 
T-Mobile Extra) možné pøejít na nižší tarif zdarma až po 12 mìsících trvání
smlouvy. Bìhem prvního roku je pøechod zpoplatnìn èástkou 1 000 Kè 
(1 190,00 vè. DPH). Pøechod na vyšší tarif je i v tomto pøípadì zdarma.

10) Cena bude naúètována pouze v pøípadì úspìšného zjištìní telefonního èísla.
11) V pøípadì, kdy je pøi zmìnì zpùsobu vyúètování snížen poèet Vyúètování

vydaných zákazníkovi v úètovacím období, je tato zmìna zdarma. (tj. pøi
požadavku na spoleèné Vyúètování pro více SIM karet jednoho úèastníka).

12) Rozdílná mobilní èísla pro hlasové, datové a faxové služby na jedné SIM kartì.
13) Rychlá úhrada Vyúètování služeb ve kterékoli Znaèkové prodejnì T-Mobile.

Èástka k úhradì bude vyrovnána nejpozdìji do šesti hodin od zaplacení
(pokud máte blokovány hovory z dùvodu pozdní platby, budou v této lhùtì
od zaplacení odblokovány).

Zálohy a depozita pøi objednání služeb 
T-Mobile

Tarifní zákazníci
Záloha na služby 500,00 (vè. DPH)

(bez ohledu na zvolený tarif) 
Depozitum na roaming 5 000,00
Speciální depozitum 5 000,00*
Speciální depozitum 3 000,00

Tato depozita budou vypoøádána následujícím zpùsobem
n Depozitum na roaming, speciální depozitum a ostatní depozita

vybíraná ve specifických pøípadech podle Všeobecných
podmínek, budou pro vaši informaci souhrnnì uvedena 
ve Vyúètování služeb T-Mobile v položce Celková depozita 
za odbìratele.

n Záloha na služby je vybírána pouze u stávajících potencionálnì
rizikových zákazníkù, a to pouze pøi uzavøení smlouvy bez
dotovaného telefonu. Vrácena je automaticky do 4. Vyúètování
služeb. Tato záloha není od vìtšiny zákazníkù vybírána.

n Depozitum na roaming a speciální depozitum jsou držena 
po dobu minimálnì 3 mìsícù, po které dochází
k pøehodnocení nutnosti držet tato depozita.

* Požadováno pøi uzavøení Úèastnické smlouvy s telefonem za zvýhodnìnou cenu
cizím státním pøíslušníkem.

Zákazníci, kteøí platí své Vyúètování služeb T-Mobile prostøednictvím inkasa
z platební karty American Express nemusí hradit tato depozita nebo zálohy 
na služby.
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Ceny aktivace a ceny pøechodù

ceny vèetnì DPH

Aktivace 1,00
Pøechod z Twistu na tarif 1,00
Pøechod z tarifu na Twist1) 0,002)

Pøechod na tarif Happy Partner 0,00
Pøechod z tarifu Happy Partner
na tarif T-Mobile 0,00

1) Pøechod je možný pouze v pøípadì, pokud máte ke dni pøechodu se spoleèností 
T-Mobile Czech Republic a.s. uzavøenou Úèastnickou smlouvu na dobu
neurèitou a máte splnìny veškeré závazky vyplývající z této smlouvy.

2) Je však potøeba uhradit poèáteèní kredit na T-Mobile SIM kartì pro
pøedplacenou službu Twist ve výši 100 Kè (119 vè. DPH).

Pøenesení èísla k T-Mobile

Tarifní zákazníci Twist zákazníci
ceny vè. DPH ceny vè. DPH

Pøenesení èísla k T-Mobile 
(vèetnì ceny aktivace) 1,00 300,00*

* Zákazník obdrží souèasnì 300 Kè kredit.
Podrobné informace o podmínkách a postupu pøi pøenesení èísla do sítì T-Mobile
CZ èi k jinému mobilnímu operátorovi mùžete najít na www.t-mobile.cz nebo na
èísle Zákaznického centra T-Mobile.
V pøípadì výpovìdi Úèastnické smlouvy T-Mobile z dùvodu pøenesení èísla
k jinému operátorovi, je tato výpovìï úèinná k okamžiku pøenesení èísla bez
ohledu na výpovìdní lhùty, stanovené èl. 14.5 Všeobecných podmínek spoleènosti
T-Mobile Czech Republic a.s. 

Poznámky k Twist tarifùm
Uvedené ceny jsou vèetnì DPH. Ativace tìchto tarifù pøi pøechodu z jiného tarifu
pøedplacených služeb Twist není možná. Sazby volání jsou uvedeny v Kè za
minutu. Úètuje se první minuta celá, dále je již doba spojení úètována po
sekundách. Pøi žádosti o proplacení nevyèerpaného kreditu bude zákazníkovi
strhnut poplatek ve výši 118 Kè (vè. DPH). 

Minimální mìsíèní plnìní

Pøi zakoupení telefonu za zvýhodnìnou cenu nebo T-Mobile
Extra cenu se ceny telefonù liší podle tzv. minimálního mìsíèního
plnìní, ke kterému se pøi uzavøení Úèastnické smlouvy zavážete.
Minimální mìsíèní plnìní je minimální výše útraty za služby
elektronických komunikací, kterou je potøeba každý mìsíc
dodržet, a to po dobu jednoho roku od uzavøení smlouvy. Pokud
se napøíklad zavážete k plnìní 250 Kè a více, je potøeba, aby
vaše útrata za služby elektronických komunikací byla každý
mìsíc minimálnì 250 Kè. Pokud bude nižší, bude vám
v následujícím mìsíci doúètován rozdíl mezi skuteènou èástkou
a èástkou, ke které jste se zavázali. Minimální mìsíèní plnìní se
vztahuje vždy jen k jednomu telefonnímu èíslu.
Výše závazku minimálního mìsíèního plnìní není ovlivnìna
pøípadným zvýšením èi snížením ceny základní služby.

Do minimálního mìsíèního plnìní se nezapoèítávají jednorázové
platby (napø. cena aktivace, cena za výmìnu SIM karty apod.),
platby za služby tøetích stran (napø. videostreaming, m-platba
apod.), slevy, smluvní pokuty apod. Jejich kompletní výèet najdete
na www.t-mobile.cz

Pøi zakoupení telefonu za zvýhodnìnou cenu je potøeba složit
zálohu, která bude navrácena automaticky, a to zapoètením 
ve ètvrtém Vyúètování služeb nebo bude použita na úhradu
pøípadné pohledávky. Pøi využití nabídky T-Mobile Extra se tato
záloha nevybírá.

Výše minimálního mìsíèního plnìní Záloha
250 Kè 1 000 Kè
500 Kè 1 500 Kè
800 Kè 2 000 Kè

1 200 Kè 2 500 Kè
2 300 Kè 3 000 Kè

Uvedené èástky jsou vèetnì DPH.

Doklady potøebné pøi uzavírání
Úèastnické smlouvy

1) Fyzická osoba
n obèanský prùkaz
n druhý doklad (pas, øidièský prùkaz, rodný list nebo jiný státem

vydaný doklad), pokud je obèanský prùkaz starého typu

2) Fyzická osoba – cizinec
n pas/obèanský prùkaz (pouze obèané Slovenské republiky)
n druhý doklad (povolení k trvalému pobytu 

= zelená karta, povolení k dlouhodobému pobytu 
= dlouhodobé vízum s prokázáním adresy pøechodného
pobytu na území ÈR nebo diplomatický prùkaz)

3) Fyzická osoba – podnikatel
n obèanský prùkaz
n živnostenský list nebo jiné oprávnìní podle zvláštních pøedpisù

4) Fyzická osoba – podnikatel cizinec
n pas/obèanský prùkaz (pouze obèané Slovenské republiky)
n živnostenský list nebo jiné oprávnìní podle zvláštních pøedpisù

5) Právnická osoba
n výpis z Obchodního rejstøíku nebo jiné zákonné evidence
n notáøsky/úøednì ovìøená plná moc oprávnìné fyzické osoby 

(pokud nejde pøímo o statutární orgán)
n doklady oprávnìné osoby (viz body 1 a 2)

6) Zahranièní právnická osoba
n výpis z Obchodního rejstøíku nebo jiné zákonné evidence
n notáøsky/úøednì ovìøená plná moc oprávnìné fyzické osoby

(pokud nejde pøímo o statutární orgán)
n doklady oprávnìné osoby (viz body 1 a 2)
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Mìsíèní paušál je úètován vždy na konci zúètovacího období. V pøípadì, že služba
byla aktivní pouze èást tohoto období (zmìna tarifu, aktivace/deaktivace
v prùbìhu zúètovacího období, doèasné odpojení), bude paušál pomìrnì upraven
(kromì paušálù za Víkend+ a Pevná+, které jsou vždy úètovány v plné výši).
Stejným pomìrem jsou upraveny i volné minuty a volné SMS. 

Volné minuty se vztahují na hlasová volání do všech sítí v ÈR a do hlasové
schránky (pokud není uvedeno jinak). Tyto volné minuty se nevztahují na
mezinárodní hovory, roamingové hovory a nìkteré doplòkové služby. Volné minuty
je potøeba využít bìhem zúètovacího období, pøípadnì pomìrné èásti tohoto
období (viz mìsíèní paušál), nelze je pøevádìt do dalšího období a neprovolané
volné minuty propadají. Volné minuty se nepøevádìjí ani v pøípadì aktivace 
èi deaktivace tarifního zvýhodnìní HIT.

Kredit je roven mìsíènímu paušálu. V pøípadì, že Úèastník využívá kreditní tarif
pouze po urèitou èást zúètovacího období, je mìsíèní paušál i kredit stanoven
pomìrnì podle poètu dní, kdy Úèastník tarif využíval. HITová varianta kreditních
tarifù pøináší zákazníkovi 20 % mìsíèního kreditu navíc. Kredit slouží výluènì
k úhradì cen za hlasová telefonní volání, SMS a MMS do všech sítí v ÈR, 
a to za ceny podle Ceníku služeb. Kredit nelze využít na volání, SMS a MMS
zpoplatnìných zvláštní sazbou dle Ceníku služeb. Pro volání v kreditních tarifech
se úètuje první minuta celá, dále po 30 vteøinách, není-li stanoveno jinak. Služba
SMS a MMS se úètuje po kusech. Nevyèerpaný kredit je pøevoditelný nejen do
bezprostøednì následujícího, ale i do dalších zúètovacích období.

Volné SMS je potøeba využít bìhem zúètovacího období, pøípadnì pomìrné èásti
tohoto období (viz mìsíèní paušál), nelze je pøevádìt do dalšího období
a nevyužité volné SMS propadají.

Ceny telefonù a datových zaøízení: Minimální cena jednotlivého zboží je vždy
v hodnotì minimálnì 1 Kè, a to i bez ohledu na to, pokud by kombinací slev došlo
ke stanovení ceny zboží vybraného zákazníkem pod hranicí 1 Kè. V takovém
pøípadì bude u zboží nastavena cena 1 Kè, pøièemž zbylá èást slevy propadá
a nelze ji v budoucnu žádným zpùsobem uplatnit.
Twist sada obsahuje samostatné produkty (výrobky a služby), které pøi reklamaci
budou posuzovány oddìlenì. 
Mobilní telefony v nabídce T-Mobile mohou být opatøeny SIM lockem, který
umožòuje používat mobilní telefon pouze v ÈR v síti T-Mobile CZ. Tyto telefony je
však možné odblokovat. U tarifních zákazníkù je cena odblokování již zohlednìna 
v cenì telefonu (odblokovací kód je pøiložen v krabici s telefonem), u telefonù 
v Twist sadách je cena odblokování 2 380 Kè vè. DPH (odblokování je možné 
na základì žádosti v kterékoli Znaèkové prodejnì T-Mobile).

SMS a MMS zasílané zákazníkùm: SMS a MMS, které obsahují v první pozici
znak * a jsou odeslány z èísla 4603 jsou obchodními sdìleními, jejichž
odesílatelem je spoleènost T-Mobile Czech Republic a.s. Pro jejich odhlášení
kontaktujte Zákaznické centrum T-Mobile na telefonním èísle 4603 (ze sítì 
T-Mobile) nebo napište na info@t-mobile.cz.

Kde se v textu hovoøí o volných jednotkách, máme u kreditních tarifù na mysli
kredit. Cena bezúplatnì poskytnutého mìsíèního paušálu je obsažena v cenì
nejbližšího následujícího zpoplatnìného paušálu nebo v cenì standardního
mìsíèního paušálu. Maximální délka jednoho hovoru uskuteènìného
prostøednictvím SIM karty poskytnuté spoleèností T-Mobile Czech Republic a.s. 
je 65 minut. Všechny uvedené ceny jsou v Kè.
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1. Úèastník, který si v období od 15. 6. 2007 do 30. 9. 2007 
pøi uzavøení úèastnické smlouvy (vèetnì pøenesení èísla), 
pøi pøechodu z pøedplacené služby Twist nebo pøi
prodloužení úèastnické smlouvy na dobu urèitou s nìkterým
z tarifních programù s mìsíèním vyúètováním zakoupí
mobilní telefon Nokia 6300 nebo Nokia 6131, a zároveò se
zaváže k minimálnì roènímu (12 po sobì jdoucích
zúètovacích období) využívání zvýhodnìní Surf+, získá 1GB
microSD kartu a zároveò první tøi paušální poplatky za
zvýhodnìní Surf+ zdarma. 

2. Úèastník, který si v období od 15. 6. 2007 do 30. 9. 2007 
pøi uzavøení úèastnické smlouvy (vèetnì pøenesení èísla), 
pøi pøechodu z pøedplacené služby Twist nebo pøi
prodloužení úèastnické smlouvy na dobu urèitou s nìkterým
z tarifních programù s mìsíèním vyúètováním smlouvy
zakoupí mobilní telefon Nokia E50, a zároveò se zaváže
k minimálnì roènímu (12 po sobì jdoucích zúètovacích
období) využívání zvýhodnìní Surf&Mail+, získá 1GB
microSD kartu a zároveò první tøi paušální poplatky za
zvýhodnìní Surf&Mail+ zdarma.

3. Nabídku nelze využít s tarifními programy Internet 4G.
Nabídku nelze využít v pøípadì úèastnické smlouvy 
se zvýhodnìním HIT. Nabídka není urèena pro Úèastníky
s uzavøenou Rámcovou smlouvou.

4. Po dobu využívání nabídky dle odstavcù 1. a 2. nemùže
Úèastník deaktivovat zvýhodnìní, k jehož jednoletému
užívání se zavázal. Po uplynutí doby využívání nabídky
zùstává zvýhodnìní aktivní. 

5. Cena prvních 3 paušálních poplatkù za zvýhodnìní 
je zahrnuta v cenì prvního následujícího uhrazeného
paušálu za zvýhodnìní bez jejího navýšení. Cena 1GB
microSD karty je zahrnuta v cenì telefonu bez jejího
navýšení. Využití nabídky mùže mít vliv na dosažení zvolené
úrovnì minimálního mìsíèního plnìní. 

Podmínky Nabídky surfujte z mobilu 3 mìsíce zdarma
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíèkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IÈ 649 49 681
zapsána do obchodního rejstøíku vedeného Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

6. Pøed 30. 9. 2007 mùže být nabídka ukonèena z dùvodu
vyèerpání zásob. 

7. V otázkách neupravených v tìchto Podmínkách se
poskytování pøedplacených služeb øídí Všeobecnými
podmínkami spoleènosti T-Mobile Czech Republic a.s.,
a platným Ceníkem služeb.

8. TMCZ si vyhrazuje kdykoli v dobì trvání nabídky, 
ale i v prùbìhu doby, kdy bude nabídka Oprávnìným
úèastníkem využívána, aktualizovat a mìnit podmínky
a rozsah této nabídky. V takovém pøípadì budou zmìny
úèinné ode dne jejich zveøejnìní na internetových stránkách
TMCZ, nebude-li stanoveno datum pozdìjší. 

9. Tyto podmínky jsou platné a úèinné od 15. 6. 2007. 

Pøíloha 1 Podmínky Nabídky surfujte z mobilu 3 mìsíce zdarma



Pøi zakoupení Twist sady s jakýmkoli telefonem z aktuální nabídky
získá zákazník v cenì Twist sady aktivaci SIM karty s tarifem Twist
Start s poèáteèním kreditem v hodnotì 500 Kè. Nabídka platí pro
vybrané telefony od 1. 7. 2007 do 30. 9. 2007, nebo do vyprodání
zásob. Kredit, který je na pøedplacené SIM kartì v nabídce Twist
léto v okamžiku její aktivace, je kreditem Bonusovým a na SIM
kartì ve Twist sadì z Nabídky jsou do vyèerpání Bonusového
kreditu blokovány prémiové služby. Jedna osoba je oprávnìna
prostøednictvím eShopu uskuteènit maximálnì 2 objednávky
jakékoliv Twist sady z Nabídky. Zboží a služby objednané nad
tento limit je T-Mobile oprávnìn nedodat a neposkytovat. 

Telefon z Twist Mobil Extra se slevou 
Pokud si zákazník pøi využití programu Twist Mobil Extra
souèasnì jednorázovì dobije kredit èástkou 400 Kè a více, 
má nárok na slevu ve výši 400 Kè z ceny telefonu oproti jeho
standardní cenì v rámci nabídky Twist Mobil Extra. Nabídka platí
od 1. 7. 2007 do 30. 9. 2007, nebo do vyprodání zásob. Kredit,
který si zákazník dobil v souvislosti s využitím nabídky, je kreditem
Bonusovým.

Twist sada s poèáteèním kreditem 500 Kè

Pøíloha 2 Podmínky – Nabídka Twist léto 



1. Pokud zákazník uzavøe novou úèastnickou smlouvu (tj. novì
si tarif aktivuje, pøejde na tarif z pøedplacené služby Twist
nebo k T-Mobile pøenese své èíslo od jiného operátora)
s nìkterým z kreditních tarifù (tj. Kredit 250, Kredit 450,
Kredit 700, Kredit 1200 a Kredit 2000 a jejich HITových
variant) na dobu urèitou, a to v období od 19. 8. 2007 
do 31. 10. 2007, mùže využít „nabídku Zvýhodnìné volání 
za 1Kè/min do sítì T-Mobile (dále jen „Nabídka“)“. Nabídku
mùže dále využít Úèastník, který pøejde z pøedplacené služby
Twist na speciální tarif Kredit 150, popø. jeho HITovou
variantu s Úèastnickou smlouvou na dobu urèitou, 
a to v období od 19. 8. 2007 do 31. 10. 2007. 

2. Nabídka spoèívá v možnosti realizace všech odchozích
hovorù do sítì T-Mobile na území Èeské republiky za
zvýhodnìnou sazbu 1 Kè/min bez DPH, tj. 1,19 Kè/min 
vè. DPH (dále jen „Výhoda“), a to po dobu uvedenou
v tabulce níže. Výhoda platí pro volání v rámci tarifního
i bonusového kreditu a po jeho vyèerpání pro každý odchozí
hovor do sítì T-Mobile. Výhoda se neuplatòuje pøi èerpání
volných jednotek z tarifních zvýhodnìní.

Tarif Délka èerpání Výhody 
Kredit 150 (HIT) 2 mìsíce
Kredit 250 (HIT) 2 mìsíce
Kredit 450 (HIT) 2 mìsíce
Kredit 700 (HIT) 4 mìsíce
Kredit 1200 (HIT) 6 mìsícù
Kredit 2000 (HIT) 12 mìsícù

3. Využití Výhody poskytnuté v rámci Nabídky mùže mít vliv 
na dosažení zvolené úrovnì minimálního mìsíèního plnìní. 

4. Pøi zmìnì tarifu na vyšší kreditní tarif je Výhoda zachována
v pùvodní délce. Délka èerpání Výhody se zmìnou tarifu
neprodlužuje. Pøi zmìnì tarifu na nižší kreditní tarif nebo na
jiný než kreditní tarif (vè. zmìny na speciální tarif Kredit 150

nebo jeho HITovou variantu) je Výhoda deaktivována ke dni
pøechodu. Pøi pøevodu Úèastnické smlouvy na nového
úèastníka se Nabídka nepøevádí. Doba pøerušení
poskytování služeb èi doba blokování SIM karty neprodlužuje
délku èerpání Výhody. 

5. T-Mobile si vyhrazuje právo kdykoli v dobì trvání Nabídky, 
ale i v prùbìhu doby, kdy bude Nabídka Úèastníkem
využívána, aktualizovat a mìnit podmínky a rozsah této
Nabídky. Takové zmìny budou úèinné ode dne jejich
zveøejnìní na internetových stránkách T-Mobile, nebude-li
stanoven termín pozdìjší, s èímž Úèastník okamžikem
uzavøení Úèastnické smlouvy dává svùj výslovný souhlas.

6. Na èerpání Nabídky se vedle tìchto podmínek vztahují
Všeobecné podmínky spoleènosti T-Mobile Czech Republic
a.s. a pøíslušné právní pøedpisy. 

7. Výhodu z Nabídky není možné využívat prostøednictvím 
GSM bran, Audiotexových služeb a prémiových služeb
poskytovaných v rámci sítì elektronických komunikací 
T-Mobile. Taktéž je výslovnì zakázáno umožnit využití
Nabídky tøetím osobám bez pøedchozího souhlasu T-Mobile.
V pøípadì, že Úèastník poruší uvedená omezení nebo
vznikne podezøení z takového jednání, bude takové chování
Úèastníka považováno za zneužití Nabídky, resp. služeb 
ve smyslu èl. 7 bodu 7.3., písm. c) Všeobecných podmínek
spoleènosti T-Mobile Czech Republic a.s. s právem T-Mobile
okamžitì omezit a/nebo pøerušit poskytování Nabídky. 

8. Nabídku lze kdykoli v dobì jejího trvání, ale i v prùbìhu
doby, kdy bude Výhoda Úèastníkem využívána, zrušit na tel.
èísle Zákaznického centra T-Mobile 4603. 

Pøíloha 3 

Podmínky nabídky Zvýhodnìné volání za 1Kè/min do sítì T-Mobile
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1. Pokud firemní zákazník, který má ke svému IÈ uzavøenu
úèastnickou smlouvu se spoleèností T-Mobile Czech
Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“), aktivuje ke své smlouvì
novu (další) SIM kartu, pøenese své èíslo od jiného operátora
k T-Mobile nebo pøejde se SIM kartou z tarifu pøedplacených
služeb na nìkterý z kreditních tarifù T-Mobile (tj. Kredit 250,
Kredit 450, Kredit 700, Kredit 1200 a Kredit 2000 a jejich
HITových variant) s úèastnickou smlouvu na 2 roky, a to
v období od 19. 8. 2007 do 31. 10. 2007, mùže využít
„nabídku Zvýhodnìné volání za 1Kè/min do sítì T-Mobile
pro firemní zákazníky (dále jen „Nabídka“)“. Nabídku mùže
dále využít firemní zákazník, který pøejde z pøedplacené
služby Twist na speciální tarif Kredit 150, popø. jeho HITovou
variantu s Úèastnickou smlouvou na dobu urèitou, a to
v období od 19. 8. 2007 do 31. 10. 2007. 

2. Nabídka spoèívá v možnosti realizace všech odchozích
hovorù do sítì T-Mobile na území Èeské republiky za
zvýhodnìnou sazbu 1 Kè/min bez DPH, tj. 1,19 Kè/min vè.
DPH (dále jen „Výhoda“), 
a to po dobu uvedenou v tabulce níže. Výhoda platí pro
volání v rámci tarifního i bonusového kreditu a po jeho
vyèerpání pro každý odchozí hovor do sítì T-Mobile. Výhoda
se neuplatòuje pøi èerpání volných jednotek z tarifních
zvýhodnìní.

Tarif Délka èerpání Výhody 
Kredit 150 (HIT) 2 mìsíce
Kredit 250 (HIT) 2 mìsíce
Kredit 450 (HIT) 2 mìsíce
Kredit 700 (HIT) 4 mìsíce
Kredit 1200 (HIT) 6 mìsícù
Kredit 2000 (HIT) 12 mìsícù

3. Pokud firemní zákazník uzavøe s T-Mobile svoji první
Úèastnickou smlouvu registrovanou podle IÈ s nìkterým
z kreditních tarifù na 2 roky nebo Smlouvu významného
zákazníka, mùže Výhodu dle pøedchozí vìty využívat po
dobu uvedenou v tabulce níže.

Tarif Délka èerpání Výhody 
Kredit 250 (HIT) 4 mìsíce
Kredit 450 (HIT) 4 mìsíce
Kredit 700 (HIT) 8 mìsíce
Kredit 1200 (HIT) 12 mìsícù
Kredit 2000 (HIT) 24 mìsícù

4. Využití Výhody poskytnuté v rámci Nabídky mùže mít vliv 
na dosažení zvolené úrovnì minimálního mìsíèního plnìní. 

5. Pøi zmìnì tarifu na vyšší kreditní tarif je Výhoda zachována
v pùvodní délce. Délka èerpání Výhody se zmìnou tarifu
neprodlužuje. Pøi zmìnì tarifu na nižší kreditní tarif nebo na
jiný než kreditní tarif (vè. zmìny na speciální tarif Kredit 150
nebo jeho HITovou variantu) je Výhoda deaktivována ke dni
pøechodu. Pøi pøevodu Úèastnické smlouvy na nového
úèastníka se Nabídka nepøevádí. Doba pøerušení
poskytování služeb èi doba blokování SIM karty neprodlužuje
délku èerpání Výhody.

6. T-Mobile si vyhrazuje právo kdykoli v dobì trvání Nabídky, 
ale i v prùbìhu doby, kdy bude Nabídka firemním
zákazníkem využívána, aktualizovat a mìnit podmínky
a rozsah této Nabídky. Takové zmìny budou úèinné ode dne
jejich zveøejnìní na internetových stránkách T-Mobile,
nebude-li stanoven termín pozdìjší, s èímž firemní zákazník
okamžikem uzavøení Úèastnické smlouvy dává svùj výslovný
souhlas.

7. Na èerpání Nabídky se vedle tìchto podmínek vztahují
Všeobecné podmínky spoleènosti T-Mobile Czech Republic
a.s. a pøíslušné právní pøedpisy. 

8. Výhodu z Nabídky není možné využívat prostøednictvím GSM
bran, Audiotexových služeb a prémiových služeb
poskytovaných v rámci sítì elektronických komunikací 
T-Mobile. Taktéž je výslovnì zakázáno umožnit využití
Nabídky tøetím osobám bez pøedchozího souhlasu T-Mobile.
V pøípadì, že Úèastník poruší uvedená omezení nebo
vznikne podezøení z takového jednání, bude takové chování
Úèastníka považováno za zneužití Nabídky, resp. služeb ve
smyslu èl. 7 bodu 7.3., písm. c) Všeobecných podmínek
spoleènosti T-Mobile Czech Republic a.s. s právem T-Mobile
okamžitì omezit a/nebo pøerušit poskytování Nabídky. 

9. Nabídku lze kdykoli v dobì jejího trvání, ale i v prùbìhu
doby, kdy bude Výhoda firemním zákazníkem využívána,
zrušit na tel. èísle Zákaznického centra T-Mobile 4603. 

10. Nabídka není urèena pro firemní zákazníky, kteøí prodlužují
svou stávající Úèastnickou smlouvu

11. Nabídka není urèena pro zákazníky s uzavøenou Rámcovou
smlouvou

Pøíloha 4 

Podmínky nabídky Zvýhodnìné volání za 1Kè/min do sítì T-Mobile pro firemní zákazníky
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Pokud firemní zákazník prodlouží svou úèastnickou smlouvu
s nìkterým z kreditních tarifù nebo s tarifem Kredit 150 
(vè. HITových variant) na 2 roky, a to v období od 19. 8. 
do 31. 10. 2007, mùže rovnìž využít „nabídku Zvýhodnìné volání
za 1Kè/min do sítì T-Mobile pro firemní zákazníky“. 

V ostatním se použijí pøimìøenì Podmínky nabídky Zvýhodnìné
volání za 1Kè/min do sítì T-Mobile pro firemní zákazníky,
uvedené na: http://t-mobile.cz/, s výjimkou bodù 1., 3. a 10.
tìchto podmínek. 

Pøíloha 3 

Podmínky nabídky Zvýhodnìné volání za 1Kè/min do sítì T-Mobile pro firemní zákazníky pøi prodloužení úèastnické
smlouvy s nìkterým z kreditních tarifù nebo s tarifem Kredit 150


