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1.  Balíček není určen pro Účastníky uzavírající Účastnickou 
smlouvu na své RČ a pro Účastníky, kteří využívají služeb v re-
žimu Rámcové smlouvy či mají uzavřenou Smlouvu význam-
ného zákazníka.

2.  Nabídku je možné využít v kterékoliv Značkové nebo partner-
ské prodejně TMCZ, zavoláním na Zákaznické centrum T-Mo-
bile 4603, v  rámci aplikace Můj T-Mobile či prostřednictvím 
dalších aktuálně nabízených aktivačních kanálů uvedených na 
www.t-mobile.cz. 

3.  Sdílený mobilní internet je výhradně datový Balíček ve faktu-
rační skupině Účastníka, který umožňuje sdílet datový limit 
jednotlivým Účastnickým smlouvám v rámci dané fakturační 
skupiny. Prvotní čerpání datového limitu z  Balíčku se vzta-
huje pouze na Účastnické smlouvy pod danou fakturační 
skupinou a  není automatické. Účastník si volí, která Účast-
nická smlouva může datový limit využívat. Povolení čerpání 
datového limitu Balíčku pro jednotlivé Účastnické smlouvy je 
potřeba nastavit v aplikace Můj T-Mobile nebo přes jakýkoliv 
prodejní kanál. Bez tohoto nastavení není možné datový limit 
Balíčku fakticky čerpat. 

4.  Účastník může mít současně aktivní pouze jeden Balíček. 
Aktivací jiného Balíčku Účastník automaticky přichází o  svůj 
původní Balíček. Pokud byla Účastníkovi na původní Balíček 
poskytnuta sleva, aktivací jiného Balíčku přichází automatic-
ky rovněž i o slevu z původního Balíčku. 

5.  V  rámci Balíčku získává Účastník datový limit definovaný 
v platném Ceníku služeb. Účtovací období pro datový limit se 
řídí účtovacím obdobím Účastníka. Po vyčerpání stanovaného 
datového limitu z  Balíčku, který se čerpá přednostně, může 
Účastník využívat datové služby ze svého tarifu, příp. dílčího 
balíčku dat na Účastnické smlouvě, pokud má Účastník tato 
data k dispozici. Dodatečný datový limit pro Balíček není mož-
né dokoupit.

6.  Balíček je uzavírán na dobu neurčitou (tzn. že se Balíček 
automaticky obnovuje vždy na další zúčtovací období). Ba-
líček je možné deaktivovat některým ze způsobů uvedených 
v článku 5 Podmínek, a to kdykoliv po uplynutí prvních 30 
dnů od úspěšné aktivace/změny. Změna datového limitu 
Balíčku je možná také po 30 dnech od aktivace / poslední 
změny. V případě změny datového limitu Balíčku v průběhu 
zúčtovacího období se z nového datového limitu odečte již 
prodatovaný provoz z  původního datového limitu Balíčku, 
cena za Balíček bude v takovém případě odpovídat vždy po-
měrné době čerpání v rámci zúčtovacího období za daný typ 
Balíčku. 

7.  Dojde-li z  jakéhokoliv důvodu k přerušení či omezení posky-
tovaných služeb na Účastnické smlouvě, která má povolené 
čerpání datového limitu z Balíčku, bude toto čerpání datových 
služeb přerušeno. V takovémto případě je však Balíček stále 
aktivní a je účtován v plné výši, pokud jej Účastník nezruší způ-
soby uvedenými v těchto Podmínkách.

Sdílený mobilní internet – obchodní podmínky
společnosti T -Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, zapsané do obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

(dále jen „Podmínky“)

Tyto Podmínky definují pravidla využívání služby Sdílený mobilní internet (dále jen „Balíček“), na jehož základě společnost T-Mobile Czech 
Republic a.s. (dále jen „Operátor“) umožňuje svým zákazníkům (dále jen „Účastník“) využívat mobilní služby elektronických komunikací 
(dále jen „Služby“). 

V  otázkách neupravených v  těchto Podmínkách se přiměřeně užijí zejména ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti 
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek pro zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů Účast-
níka a dalších podmínek Účastníkem využívaných služeb a nabídek Operátora, zejména Předsmluvních informací k hlavní službě uveřejně-
ných na webových stránkách Operátora na adrese www.t-mobile.cz/podminky-mobilni-sluzby, pro podnikatele na adrese www.t-mobile.
cz/podnikatele-firmy/podminky-mobilni-sluzby, dále platné Ceníky služeb (dále společně jen „Ceník služeb“) a ustanovení platného práv-
ního řádu České republiky. Konkrétní nastavení Účastnické smlouvy je počínaje 1. 1. 2022 obsaženo ve Shrnutí smlouvy, které společně 
s Předsmluvními informacemi k hlavní službě a platným Ceníkem služeb tvoří nedílnou součást Účastnické smlouvy. 

Podmínky jsou uveřejněny na výše uvedených webových stránkách Operátora a nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek návrhem 
na uzavření smlouvy. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty atd. V přípa-
dě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněným na internetu a zněním Podmínek uveřejněným jiným způsobem je vždy rozhodující znění 
uveřejněné na shora uvedených webových stránkách.
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8.   V  případě převodu Účastnické smlouvy, která má povolené 
čerpání datového limitu z Balíčku, dojde automaticky ke dni 
převodu ke zrušení povolení k čerpání datového limitu Balíčku.

9.  Účastník má možnost kontrolovat objem přenesených dat 
v sekci Moje firma na www.t-mobile.cz. Nevyčerpaný objem 
dat se do dalšího účtovacího období Účastníka nepřevádí.

10.  Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a  měnit 
tyto Podmínky v celém rozsahu či Balíček zrušit. Takové změ-
ny budou Účastníkovi oznámeny způsobem stanoveným záko-
nem.

11.  Podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2019.

http://www.t-mobile.cz

