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Plnění závazku
Svůj závazek minimálního měsíčního dobití 
plníte dobíjením kreditu stejně jako u Twist 
karty – můžete využít libovolný z dobíjecích 
kanálů. Pokud 5 dní před ukončením daného 
měsíčního období ještě nebudete mít dostatečně 
dobito, budeme vás informovat SMS zprávou, 
kolik a do kdy vám zbývá ještě dobít pro úspěšné 
splnění závazku. Kredit navíc v nabídce HIT 
vám připíšeme okamžitě po splnění závazku 
minimálního měsíčního dobití v daném měsíci. 
O připsání kreditu vás budeme informovat SMS 
zprávou. Platnost kreditu navíc je 30 dní.

Neplnění závazku
Co mě čeká, když nestihnu během měsíce dobít 
minimální částku? Získáváte extra čas, další 
měsíc, pro dodatečné dobití. Zároveň se vám po 
tuto dobu změní T-Mobile Combi na tarif Twist 
Start (platí ceník pro Twist Start). Nepodaří-li 
se vám dobít částku ani tak, stále máte šanci. 
Dostáváte druhý měsíc navrch pro splnění svého 
závazku, ale do jeho splnění vám zablokujeme 
odchozí služby. Upozorňujeme! Při opožděném 
dobíjení domluvené částky pamatujte, že musíte 
dobít nejen ji, ale i další za stávající měsíc.  
Například jste v červnu zapomněli dobít 300 Kč. 
Nedobili jste ani červenci. V srpnu pak musíte 
dobít celkem 900 Kč, abyste mohli i nadále 
využívat výhody T-Mobile Combi. Návrat do tarifu 
T-Mobile Combi je zpoplatněn dle Ceníku.
V případě, že nesplníte svůj závazek dobití ani v 
dodatečné lhůtě 2 měsíce, bude vaše SIM karta 
deaktivována a můžeme vám naúčtovat smluvní 
pokutu.

Při zvolení nabídky s telefonem za zvýhodněnou 
cenu jsme oprávněni požadovat vázaný kredit. 
Vázaný kredit vám uvolníme (navýšíme vám 
dobitý kredit) po šesti měsících úspěšného plnění 
závazku minimálního měsíčního dobití a po jeho 
uvolnění vám na adekvátní dobu přerušíme 
kontrolu plnění závazku (nemusíte dobíjet).

Obchodní podmínky

T-Mobile Combi
Archiv tarifů a zvýhodnění.

Ceník tarifu T-Mobile Combi

Sazby
Combi 300, 

Combi 300 HIT
Combi 500, 

Combi 500 HIT

Minimální měsíční dobití 302,50 504,17

Volání do všech sítí 5,95 4,94

SMS do všech sítí 1,21

MMS do všech sítí 4,94

http://www.t-mobile.cz/downloadcenter/download/0cf37a3d-9676-4b09-8c7f-53880ffa8623$OP-T-Mobile_Combi-novela.pdf

