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Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH, v závorce 
pak včetně DPH 21%.

Datové služby se účtují po kB, nejmenší 
účtovací jednotka je 5 kB. Cena minuty platí 
pro volání do všech sítí v ČR s výjimkou 
prémiových čísel. Cena SMS platí do všech 
sítí v ČR s výjimkou prémiových čísel. 
Cena MMS platí do všech mobilních sítí. 
Uvedené ceny platí pro čerpání kreditu 
i po jeho vyčerpání. Měsíční kredit můžete 
dále využít i na hovory v rámci Privátní 
sítě (VPN), volání do hlasové schránky, 
CSD WAP a CSD datové hovory včetně 
mezinárodních. Účtuje se první minuta celá 
a dále v 30-vteřinových intervalech. SMS 
a MMS se účtují po kusech.

Nevyčerpaný kredit je převoditelný jen do 
následujícího zúčtovacího období. Tzn. 
kredit není možné převádět neustále. Na 
počátku nového zúčtovacího období se 
nejprve čerpá kredit převedený z minulého 
období a poté tarifní kredit za aktuální 
období.

Další služby, zvýhodnění či roaming jsou 
účtovány dle ceníku služeb. K tarifům 
Podnikatel lze využít tarifní zvýhodnění 
Kredit Pevná+, Kredit Víkend+, SMS 
Víkend+, SMS 100+, MMS 15+, Internet 
v mobilu Standard, Klasik a  Premium, 
Nej Nonstop, PS/PSS+, T-Mobile Tým, 
Optimum Práce a Optimum Nonstop. Cena 
aktivace, a taktéž výše případných záloh, 
je účtována dle platného Ceníku tarifů 
a služeb.

Obchodní podmínky

Podnikatel 1400
Archiv tarifů a zvýhodnění.

Ceník tarifu Podnikatel 1400

Měsíčně při koupi
v eShopu

980 (1185,80)

Měsíčně při koupi
v běžně

1 400 (1 694)

Sazby Standard HIT

Tarifní kredit 1 400 (1 694) 1 680 (2 032,80)

Volání v ČR za minutu 2,50 (3,03)

Volání do zahraničí do 
zón 1 - 4 za minutu

9,90 (11,98)

SMS 1,50 (1,82)

MMS 5 (6,05)

EDGE/GPRS 0,05 (0,06)

WAP 0,50 (0,61)

http://www.t-mobile.cz/downloadcenter/download/ee6b4372-4167-40de-8fb1-caed9ab39116$OP-Tarify_Podnikatel-novela.pdf

