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Uvedené ceny jsou včetně DPH. Cena 
SMS platí do všech sítí v ČR s výjimkou 
prémiových čísel (SMS v rámci služeb 
Premium SMS se řídí ceníkem pro tyto 
služby). 

Tarif si můžete aktivovat:
 - na dobu neurčitou
 - na 2 roky - pak si můžete vybrat telefon 
za zvýhodněnou cenu, nebo HIT variantu 
(21% měsíčního paušálu ve formě kreditu 
na volání a posílání SMS na ostatní čísla)
 - na 3 roky - pak získáte zvýhodněný telefon 
i variantu HIT

Délka jednoho hovoru  na vybrané číslo je 
maximálně 65 minut.
Vybraná čísla lze vybírat nebo měnit 5x za 
měsíc.

V případě, že si Účastník s tarifem Přátelé 
v síti zvolí jiná čísla než čísla v síti T-Mobile, 
budou hovory na tato účastnická čísla 
účtovány dle platného Ceníku služeb.
Volání se účtuje po minutách.
Nevyčerpaný kredit (s variantou HIT) 
se stále převádí (až do jeho vyčerpání). 
Nevyčerpaný bonusový kredit propadá. 
Kredit se čerpá v následujícím pořadí: 
bonusový, pak nejstarší.
SMS odeslané na vybraných 5 čísel ze SMS 
brány na t-zones jsou vždy účtovány jako 
SMS na ostatní čísla dle Ceníku služeb.
Vybranými telefonními čísly mohou být 
pouze čísla ze sítě T-Mobile ČR.
Vybraným číslem nemohou být zejména 
čísla tzv. Barevných linek a GSM bran, 
jejich nastavení jako vybraného čísla je 
zneužitím služeb  ve smyslu čl. 7 bodu 
7.3. písm. g) Všeobecných podmínek 
společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. 
(dále jen VPST).

Obchodní podmínky

Tarif Přátelé v síti+
Archiv tarifů a zvýhodnění.

Ceník tarifu Přátelé v síti

Měsíční paušál 504,17

Kredit na volání, SMS
a MMS s variantou HIT

100

Volání na 5 vybraných
čísel (v síti T-Mobile CZ)

zdarma

Volání na ostatní čísla 2,93

SMS na 5 vybraných
čísel (v síti T-Mobile CZ)

zdarma

SMS na ostatní čísla 1,21

MMS 4,94

Nastavení / Změna vybraného čísla zdarma

http://www.t-mobile.cz/downloadcenter/download/875d9c1a-f14e-4d96-aca9-a41a56b877b5$OP-Pratele-novela.pdf

