
1. Předmět podmínek
1.1 Tyto Podmínky tarifů T-Mobile Partner (dále též

jen „Podmínky“) stanoví způsob uzavírání Účast-
nické smlouvy o poskytování telekomunikačních
služeb v tarifech Partner (dále též jen „Účastnická
smlouva s tarifem Partner“), jakož i podmínky po-
skytování těchto služeb. Tarify Partner jsou speci-
fikovány v platném Ceníku služeb T-Mobile (dále
jen „Ceník služeb“). 

2. Obecné podmínky
2.1 Účastnickou smlouvu s tarifem Partner není

možno uzavřít samostatně, podmínkou uzavření
Účastnické smlouvy s tarifem Partner, jakož
i následného poskytování telekomunikačních
služeb v tarifu Partner, je současné využívání
služeb na základě jiné Účastnické smlouvy se
standardním tarifem uzavřené mezi TMCZ
a účastníkem. Účastnickou smlouvu s tarifem
Partner je možné uzavřít pouze do 31. 8. 20041).
Účastnickou smlouvou se standardním tarifem
se pro tyto účely rozumí Účastnická smlouva
uzavřená v některém ze standardních tarifů,
s výjimkou tarifů Partner, Data & SMS, Student
a případně dalších tarifů, je-li tak v podmínkách
těchto tarifů výslovně stanoveno (dále též jen
„Účastnická smlouva se standardním tarifem“).
Poskytování služeb u Účastnické smlouvy se
standardním tarifem nesmí být v okamžiku
uzavření Účastnické smlouvy s tarifem Partner
přerušeno. 

2.2 Každý účastník (fyzická i právnická osoba) může
uzavřít nejvýše jednu Účastnickou smlouvu
s každým z tarifů Partner dle platného Ceníku
služeb, a to i v případě, že má uzavřeno více
Účastnických smluv se standardním tarifem.
Nárok účastníka na uzavření Účastnické
smlouvy s tarifem Partner je upraven v platném
Ceníku služeb, a to v závislosti na tarifu
poskytovaném účastníkovi na základě
Účastnické smlouvy se standardním tarifem. 

2.3 Telekomunikační služby poskytované na základě
Účastnických smluv s tarifem Partner budou vždy
vyúčtovány společným Vyúčtováním služeb se
službami poskytovanými na základě Účastnické
smlouvy s jiným tarifem, než je tarif Partner, a to
s rozlišením částek účtovaných ke každé SIM kartě.

2.4 Cenové podmínky tarifu Partner se řídí platným
Ceníkem služeb. 

3. Uzavření Účastnické smlouvy s tarifem Partner
3.1 Účastnickou smlouvu s tarifem Partner je možno

uzavřít korespondenčně. TMCZ zašle na základě
telefonické objednávky účastníka učiněné
prostřednictvím Zákaznického centra T-Mobile
(tel. číslo 4603 ze sítě T-Mobile nebo (+420) 603
603 603) (dále jen „telefonická objednávka“)
účastníkovi do vlastních rukou SIM kartu
a Objednávku služeb sítě T-Mobile a návrh na
uzavření Účastnické smlouvy (dále též jen
„Objednávka“). O aktivaci SIM karty účastník
požádá zavoláním do Zákaznického centra T-Mobile.
O aktivaci SIM karty je nutno požádat nejpozději
do tří měsíců ode dne telefonické objednávky,
marným uplynutím této lhůty právo aktivovat SIM
kartu zaniká. 

3.2 Účastnickou smlouvu s tarifem Partner je možno
uzavřít korespondenčně také změnou
(přechodem) z Účastnické smlouvy o poskytování
předplacených služeb TWIST na Účastnickou
smlouvu s tarifem Partner. O změnu je možno
požádat prostřednictvím Zákznického centra T-Mobile. 

3.3 Účastnickou smlouvu s tarifem Partner je dále
možno uzavřít osobně ve Značkové prodejně 
T-Mobile nebo u obchodního zástupce TMCZ.

3.4 Účastnická smlouva s tarifem Partner je
uzavřena aktivací SIM karty účastníka. Je-li
Účastnická smlouva s tarifem Partner uzavírána
změnou z Účastnické smlouvy o poskytování
předplacených služeb TWIST, je Účastnická
smlouva s tarifem Partner uzavřena dnem
provedení této změny.

3.5 Je-li Účastnická smlouva s tarifem Partner
uzavírána korespondenčně ve smyslu čl. 3.1
těchto Podmínek, je TMCZ povinen provést
aktivaci SIM karty do 3 pracovních dnů ode dne
přijetí žádosti o aktivaci. Je-li Účastnická smlouva
s tarifem Partner uzavírána korespondenčně
změnou z Účastnické smlouvy o poskytování
předplacených služeb TWIST ve smyslu čl. 3.2
těchto Podmínek, je TMCZ povinen provést tuto
změnu do 3 pracovních dnů ode dne přijetí
žádosti o změnu učiněné prostřednictvím
Zákaznického centra T-Mobile.

3.6 TMCZ si vyhrazuje právo nepřijmout žádost
o uzavření Účastnické smlouvy s tarifem Partner.
Důvody zamítnutí žádosti je TMCZ povinen
účastníkovi oznámit. 

3.7 Je-li Účastnická smlouva s tarifem Partner
uzavírána korespondenčně, je účastník povinen
doručit TMCZ řádně vyplněnou a podepsanou
Objednávku, a to ve lhůtě a na adresu uvedenou
v této Objednávce.

3.8 Účastnická smlouva s tarifem Partner je vždy
uzavřena na dobu neurčitou.

4. Přerušení poskytování služeb
4.1. TMCZ je oprávněn přerušit poskytování služeb

v tarifu Partner, a to i okamžitě, v případě, že
účastník nedoručí TMCZ vyplněnou
a podepsanou Objednávku ve smyslu čl. 3.7
těchto Podmínek ve lhůtě stanovené v této
Objednávce. 

4.2. TMCZ je oprávněn okamžitě přerušit poskytování
služeb v tarifu Partner, a to i okamžitě, jestliže
podmínky nezbytné pro jejich poskytování
stanovené v čl. 2.1 a 2.2 těchto Podmínek či
platném Ceníku služeb nejsou nadále splněny. 

5. Ukončení Účastnické smlouvy s tarifem Partner
5.1 Účastnická smlouva s tarifem Partner je

automaticky ukončena v případě, že účastník
nedoručil TMCZ podepsanou a vyplněnou
Objednávku ve smyslu čl. 3.7 těchto Podmínek,
a to ani v dodatečné lhůtě 20 kalendářních dnů
ode dne marného uplynutí lhůty pro zaslání
Objednávky stanovené v této Objednávce.
V případě, že Účastnická smlouva s tarifem
Partner byla uzavřena přechodem z Účastnické
smlouvy předplacené služby TWIST ve smyslu
čl. 3.2 těchto Podmínek, dojde po ukončení
Účastnické smlouvy s tarifem Partner z důvodu
nedoručení podepsané Objednávky TMCZ ke
změně zpět na Účastnickou smlouvu
předplacené služby TWIST, přičemž
předplacené telekomunikační služby budou
nadále poskytovány v tarifu TWIST Standard2),
nikoli v tarifu původním. 

5.2 Účastnická smlouva s tarifem Partner je
automaticky ukončena v případě, že účastník
přestane splňovat podmínky nezbytné pro
poskytování služeb v tarifu Partner stanovené
v č. 2.1 a 2.2 těchto Podmínek či platném Ceníku
služeb.

5.3 V případě, že účastník využije nabídky TMCZ
a korespondenčně požádá o změnu tarifu
Partner na některý ze standardních tarifů, příp.
na tarif Happy Partner a TMCZ změnu provede,
zároveň však Účastník nesplní podmínky
stanovené v Podmínkách korespondenčního
uzavření Účastnické smlouvy změnou z tarifu
Partner na standardní tarif, příp. na tarif Happy
Partner, platí, že objednávaný standardní tarif,
resp. tarif Happy Partner bude Účastníkovi
změněn na jeho původní tarif Partner. Pokud
změna na původní tarif Partner není možná
(např. byl vyčerpán maximální možný počet
Partner tarifů/Happy Partner tarifů na jednoho
zákazníka3), bere Účastník na vědomí, že
předmětná SIM karta se nevrátí do původního
tarifu Partner a bude deaktivována,
nedohodnou-li se TMCZ a účastník výslovně
jinak.

6. Závěrečná ustanovení
6.1 V otázkách výslovně neupravených v těchto

Podmínkách se poskytování služeb v tarifu
Partner řídí ustanoveními Objednávky služeb,
Všeobecnými podmínkami společnosti T-Mobile
Czech Republic a.s., platným Ceníkem služeb
a podmínkami uvedenými v informačních
materiálech TMCZ, případně na jeho
internetových stránkách.

6.2 Po splnění podmínek stanovených TMCZ je
možná změna standardního tarifu na tarif
Partner. V takovémto případě se poskytování
služeb u příslušné Účastnické smlouvy nadále
řídí těmito Podmínkami. 

6.3 TMCZ má právo tyto Podmínky kdykoli
aktualizovat a měnit. Změny budou účinné ode
dne jejich zveřejnění na internetových stránkách
TMCZ, nebude-li stanoven termín pozdější.

6.4 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne
1. 9. 2004 a nahrazují v plném rozsahu
Podmínky platné do tohoto data. 

Podmínky tarifu 
T-Mobile Partner

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

1 Od 1. 9. 2004 je možno uzavřít pouze Účastnickou smlouvu s tarifem Happy Partner; na platnost Účastnických smluv v tarifu Partner však tato skutečnost nemá žádný vliv.
2 V případě nahrazení tarifu TWIST Standard jiným tarifem budou předplacené telekomunikační služby poskytovány v tarifu, který nahradí tarif TWIST Standard.
3 K nároku na T-Mobile Partner, resp. na Happy Partner více v platném Ceníku služeb nebo na www.t-mobile.cz 


