
 

 

 

1. Jestliže se zákazník zaváže k minimálnímu měsíčnímu plnění 
(MMP), získá mobilní telefon, modem, notebook, PDA/MDA 
zařízení nebo jiné koncové zařízení za zvýhodněnou cenu nebo 
jiné zvýhodnění dle aktuální nabídky T-Mobile. K minimálnímu 
měsíčnímu plnění se lze zavázat při uzavření nové účastnické 
smlouvy nebo při prodloužení stávající účastnické smlouvy. Výši 
minimálního plnění zákazník určí v příslušném formuláři. Určenou 
výši minimálního plnění nelze po dobu trvání závazku měnit. 

2. Jestliže se zákazník zavázal k minimálnímu měsíčnímu plnění po 
sjednanou dobu, je po dobu trvání tohoto závazku povinen každé 
zúčtovací období využít alespoň takový objem telekomunikačních 
služeb, aby se částka naúčtovaná za tyto služby rovnala 
minimálnímu měsíčnímu plnění. Do minimálního měsíčního plnění 
se nezapočítávají položky uvedené níže. T-Mobile je oprávněn tyto 
položky kdykoliv měnit. 

3. Závazek k minimálnímu měsíčnímu plnění se vztahuje vždy  
k účastnické smlouvě. Podléhá-li tedy závazku k minimálnímu 
měsíčnímu plnění více telefonních čísel, které jsou účtovány 
souhrnně na jednom vyúčtování služeb, musí zákazník splnit 
závazek k minimálnímu měsíčnímu plnění na každém telefonním 
čísle zvlášť. 

4. Pokud zákazník poruší svůj závazek dosáhnout na určitém 
telefonním čísle sjednané výše plnění, má T-Mobile právo na 
smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi vyúčtovanou částkou  
a minimálním měsíčním plněním. Jestliže zákazník poruší svůj 
závazek dosahovat minimálního měsíčního plnění po celou 
sjednanou dobu, má T-Mobile právo na smluvní pokutu ve výši 
rozdílu mezi součtem měsíčních paušálů zbývajících od doby 
porušení závazku do uplynutí sjednané doby a součtu minimálních 
měsíčních plnění zbývajících od doby porušení závazku do uplynutí 
sjednané doby. Právo T-Mobile na ostatní smluvní pokuty podle 
Všeobecných podmínek či jiné platby tímto není dotčeno. 

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

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

7. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 2. 12. 2009 a T-Mobile je 
oprávněn je měnit; aktuální znění bude vždy dostupné na  
www.t-mobile.cz. 

 

Příloha č. 1 

Do vyúčtované částky za poskytnuté služby pro splnění závazku 
minimálního měsíčního plnění se nezapočítávají: 

 poskytnuté slevy a služby zdarma či slevy poskytované 
společností T-Mobile v rámci marketingových akcí (s výjimkou 
těch, které jsou poskytnuty zákazníkům využívajících výhod z 
Rámcové smlouvy nebo Smlouvy Významného zákazníka) 

 předem přijaté platby 

 měsíční paušál za služby PROFINET 

 platby přijaté za předchozí dlužná vyúčtování 

 přeplatky 

 přijaté zálohy 

 smluvní pokuty 

 úroky z prodlení 

 cena aktivace či migrace 

 platba za zprostředkovaný prodej (dárcovská sms, premium 
sms, audiotex, apod.) 

 jednorázové poplatky (např. Poplatek za výměnu SIM karty, 
Změnu telefonní čísla, apod.) 

 jednorázové slevy (kompenzace) 

 dobíjení Twistu z Vyúčtování 

 volání na barevné linky 

Obchodní podmínky Minimálního měsíčního plnění 
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