
 

1. Tyto Obchodní podmínky tarifu S námi Sdílený (dále jen 
„Podmínky“ a „Tarif“) závazně upravují pravidla, za nichž 
společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) 
svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) tento Tarif poskytuje.   

2. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími 
prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, atd. Takto uveřejněné 
Podmínky nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek 
návrhem na uzavření smlouvy. V otázkách neupravených v těchto 
Podmínkách se přiměřeně použije ustanovení Všeobecných 
podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Podmínek 
zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních 
údajů účastníků (dále jen „VPST“) a dalších podmínek Účastníkem 
využívaných služeb a nabídek Operátora, platného Ceníku služeb 
a ustanovení platného právního řádu České Republiky. 

3. Tarif není určen pro Účastníky, kteří využívají služeb v režimu 
Rámcové smlouvy či mají uzavřenou Smlouvy významného 
zákazníka, nestanoví-li Rámcová smlouva nebo Smlouva 
významného zákazníka jinak.  

4. Tarif lze získat při uzavření nové Účastnické smlouvy, přenesením 
telefonního čísla od jiného poskytovatele či přechodem 
z předplacené služby Twist, změnou tarifu či prodloužením 
smlouvy, a to vždy za podmínek uvedených v těchto Podmínkách. 
Tarif ke smlouvě na dobu určitou lze získat při uzavření nové 
Účastnické smlouvy na dobu určitou 2 roky či při prodloužení 
Účastnické smlouvy o 2 roky. Tarif ke smlouvě na dobu neurčitou 
lze získat pouze při prodloužení Účastnické smlouvy po uplynutí 
sjednané doby určité. Ceny se řídí platným Ceníkem služeb. Při 
aktivaci Tarifu nelze uplatnit slevy na měsíční paušál (např. slevové 
vouchery), není-li výslovně stanoveno jinak. 

5. Tarif  může využívat pouze Účastník, který využívá současně 
některý z tarifů S námi síť nesíť, S námi bez hranic, S námi bez 
hranic + nebo S námi síť nesíť v podnikání (dále společně jen 
„Vyšší tarif“). Podmínkou využívání Tarifu je zařazení Vyššího tarifu 
a Tarifu do stejné fakturační skupiny (tj. Operátor Účastníkovi 
vyúčtuje vždy Tarif a Vyšší tarif na stejné faktuře).  

6. Aktivací Tarifu Účastník získává neomezené volání a neomezené 
zasílání SMS do všech sítí 24 hodin/7 dní v týdnu a současně 
možnost využívat datový limit přidělený k Vyššímu tarifu (datový 
limit dle platného Ceníku služeb), ke kterému Účastník bude Tarif 
využívat, a to za podmínek a v kvalitě stanovené v Obchodních 
podmínkách služby Sdílený internet. 

7. Pod jednou fakturační skupinou, ve které je účtován Vyšší tarif, lze 
mít maximálně 5 Tarifů (5 Účastnických smluv využívajících Tarif). 

8. V případě, že ve Vyšším tarifu Operátor Účastníkovi 
z jakéhokoliv důvodu přeruší či omezí poskytování Služeb, 
omezí, příp. přeruší poskytování Služeb i v Tarifu. 

9. Tarif musí být stále ve stejné fakturační skupině s Vyšším 
tarifem. Pokud si Účastník změní Vyšší tarif na jiný, převede-li 
Tarif do jiné fakturační skupiny či případně je-li ukončena 
Účastnická smlouva s Vyšším tarifem, Operátor automaticky 

převede Tarif ke dni změny Vyššího tarifu na jiný, resp. ke dni 
změny fakturační skupiny, příp. ke dni ukončení Účastnické 
smlouvy s Vyšším tarifem, na tarif S námi v sítích+, resp. na 
tarif S námi v sítích+ bez závazku, pokud má Účastník Tarif k 
Účastnické smlouvě sjednané na dobu neurčitou.  

10. Tarif je určen zejména pro běžné aktivní využívání mobilních 
hlasových služeb (včetně SMS) a datových služeb Operátora 
samotným Účastníkem či Uživatelem. Tarif lze využívat pouze 
ve schválených mobilních koncových zařízeních. SIM kartu s 
Tarifem nelze využívat v zařízeních chovajících se jako GSM 
brány. Operátor je oprávněn omezit (a případně současně 
převést na předplacenou Službu) Účastníkovi přístup ke 
službám v případě, že jeho provoz není běžný či vykazuje 
znaky automaticky generovaného či jinak systematicky 
nastaveného provozu (např. stále se opakující odesílání SMS v 
pravidelných intervalech, odesílání hromadných SMS atpod.) 
či v případě, že SIM karta je využívána v zařízeních chovajících 
se jako GSM brány. 

11. V případě, že jako Vyšším tarifem je tarif S námi bez hranic či 
S námi bez hranic +, nesdílí Tarif volné jednotky přidělené pro 
mezinárodní volání, příp. volné jednotky pro roamingové volání. 

12. K Tarifu nelze aktivovat tarif Internet Komplet, tarifní 
zvýhodnění Mobilní internet ani služby pro plnohodnotné 
využívání telefonu BlackBerry (BIS, BES atd.) 

13. Pro Tarif platí, že Účastník dostává Vyúčtování v podobě, 
v jaké si zvolil pro zasílání Vyúčtování služeb poskytovaných 
ve Vyšším tarifu.  

14. Garantovaná doba aktivace, garantovaná kvalita a garantovaná 
dostupnost hlasové služby je uvedena v platném Ceníku služeb.  

15. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto 
Podmínky v celém rozsahu či Tarif zrušit a převést Účastníky 
na nejbližší obdobný (charakteristicky a cenově) tarif. O všech 
změnách bude Účastník informován v zákonem předepsané formě. 

16. Podmínky platí pouze Účastníky, kterým bude Tarif aktivován po 
18. 8. 2014.  
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.4.2016.  
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