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(dále jen „Popis“ nebo také jen „Podmínky“) 

 

Tento Popis služby obsahuje technické parametry služby a předsmluvní informace vztahující se ke službě Telefonní volba (dále jen 
„Služba“) dle jejichž podmínek společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Poskytovatel“) svým zákazníkům (dále jen „Smluvní 
partner“ nebo „Účastník“) umožňuje využívat výše uvedenou Službu elektronických komunikací. Tato Služba umožňuje uskutečňování 
národních a mezinárodních volání prostřednictvím jednoho nebo více čísel číslovacího plánu.  

Závazek Poskytovatele poskytovat Službu ve prospěch Smluvního partnera vzniká až uzavřením samostatné Specifikace služby. Za 
Specifikaci služby Smluvní strany považují i Smlouvu o poskytování pevné služby (dále jako „Specifikace služby“). 

V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně užijí zejména ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. (dále jen „VPST“), Obchodních podmínek pro Pevné služby elektronických komunikací, Podmínek pro zpracování 
osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů Účastníka a dalších podmínek Smluvním partnerem využívaných služeb a 
nabídek Poskytovatele uveřejněných na stránce www.t-mobile.cz, dále platný Ceník služby a ustanovení platného právního řádu České 
republiky. Specifikace služby se dále ve smluvních dokumentech považují za Účastnickou smlouvu. Pokud má Smluvní partner ze zákona 
nárok na Shrnutí smlouvy, potom je konkrétní nastavení Specifikace služby a cen zahrnuto v tomto Shrnutí. 

Předsmluvní informace spolu se Shrnutím smlouvy jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
(dále jen „Zákon o el. komunikacích“).  

Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Poskytovatele na adrese https://www.t-mobile.cz/primylink podle názvu Služby. Takto 
uveřejněné Podmínky 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 případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněným na 
internetu a zněním Podmínek uveřejněným jiným způsobem je vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených webových 
stránkách. Tyto Podmínky je důležité si stáhnout pro účely dokumentace, pozdějšího použití a reprodukce v nezměněné podobě.  

Předsmluvní informace ke službě 

1 Charakteristika služby 
Telefonní volba je veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních 
služeb prostřednictvím služby Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel (volba operátora, CS) nebo Výběr provozovatele 
formou nastavení předvolby čísel (předvolba operátora, CPS). Součástí Služby může být poskytování telefonní linky formou zajištění 
přístupu Smluvních partnerů Poskytovatele k veřejné pevné telefonní síti (WLR). 

Služba je poskytována na existujících telefonních linkách společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen „O2“). Smluvní partner musí být 
účastníkem provozovatele O2 pro uvedenou stanici anebo zplnomocněn jednat jménem tohoto účastníka.  

1.1 Základní služby 

1.1.1 Základní sada telefonních služeb 

Telefonní volba umožňuje hlasové, datové a faxové přenosy do následujících směrů: 

� vnitrostátní (místní a meziměstské, do mobilních sítí ČR, vytáčený přístup k internetu a ostatní směry volání s výjimkou volání 
na čísla začínající 1, 600, 800 a 822), 

� mezinárodní (zahraniční pevné a mobilní sítě), 
� vytáčený přístup k internetu (čísla 971 xxx xxx). 

Služba je dostupná na telefonních linkách typu: 

� HTS (pevná linka) 
� ISDN2 (digitální přípojka) 
� ISDN30 
� 2MBL (E1) 

1.1.2 Směrování hovorů do sítě T-Mobile Czech Republic 

Směrování hovorů do sítě T-Mobile Czech Republic je zajištěno: 

� CPS, předvolba operátora: automatickým směrováním hovorů. Nastavení automatického směrování hovorů zajišťuje 
poskytovatel ve veřejné telefonní síti. 

� CS, volba operátora: individuální volbou přístupového kódu sítě T-Mobile Czech Republic (1012, 1023 nebo 1055) před každým 
vytáčeným číslem. Individuální volbu lze realizovat ručně prostřednictvím telefonního přístroje, automaticky prostřednictvím 
směrovacího zařízení nebo prostřednictvím pobočkové telefonní ústředny Smluvního partnera. T-Mobile Czech Republic 
nezajišťuje nastavení ani servis těchto zařízení s výjimkou směrovacích zařízení dodaných poskytovatelem. 

1.1.3 Poskytování telefonních linek 

Služba je poskytována na existujících telefonních linkách společnosti O2. Součástí Služby může být poskytování telefonní linky formou 
zajištění přístupu Smluvních partnerů společnosti T-Mobile Czech Republic k veřejně dostupné telefonní síti společnosti O2 (dále jen 
„WLR“). Tato Služba je dostupná pouze pro telefonní linky typu HTS (pevná linka) nebo ISDN2 (digitální přípojka) s rozhraním U.  

Pokud je Smluvním partnerem objednána Služba Telefonní volba včetně poskytování telefonní linky, nebudou Smluvnímu partnerovi 
společností O2 ode dne aktivace WLR účtovány pravidelné měsíční ceny (paušál) za předmětné telefonní linky ani ceny za doplňkové 
služby WLR. 
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V případě, že je telefonní linka u společnosti O2 zřízena se závazkem, není aktivací služeb CS, CPS a WLR dotčena platnost smluvního 
závazku Smluvního partnera u společnosti O2 a nedochází k ukončení dílčího smluvního vztahu se společností O2.  Nároky společnosti 
O2 dle příslušných ustanovení Ceníku služeb elektronických komunikací O2 budou uplatněny pouze při ukončení dílčího smluvního 
vztahu se společností O2 (zrušení linky). 

1.1.4 Služba Telefonní volba nezahrnuje zejména: 

� zřízení a provoz účastnické telefonní přípojky (s výjimkou aktivní služby WLR), 
� pronájem koncových zařízení, 
� volání na telefonní čísla začínající na 1, 600, 800 a 822. Volání na tato čísla se uskuteční v rámci služeb společnosti O2 a jsou 

rovněž Smluvnímu partnerovi ze strany společnosti O2 vyúčtována.  
Vzhledem k probíhající modernizaci telekomunikačních sítí v ČR i zahraničí, nelze garantovat spolehlivou funkci všech typů historických 
datových protokolů využívaných pro přenos dat po telefonních linkách (tzv. vytáčené spojení). Pokud je telefonní přípojka využívána pro 
komunikaci platebních terminálů, elektronických zabezpečovacích systémů a dalších datových modemů, doporučuje Poskytovatel před 
zřízením Služby konzultovat konkrétní technické řešení s technickou podporou Poskytovatele, případně realizovat testovací provoz pro 
ověření bezchybné komunikace. 

1.2 Doplňkové služby WLR 
Služba Telefonní volba poskytovaná včetně telefonních linek zahrnuje následující doplňkové služby k telefonní lince:    

Zkratka Doplňková služba Defaultní (základní) nastavení 

HTS ISDN2
A 

ISDN2
C 

ISDN2
D 

HOLD Přidržení volání. x Zapnuto x x 

FDC-D Pevné směrování volání řízené účastníkem s časovým dohledem (hot line, pevně 
směrované volání). 

Vypnuto x x x 

CFU-HTS Přesměrování volání nepodmíněné řízené účastníkem. (*21*) Zapnuto x x x 

CFU Přesměrování volání nepodmíněné řízené účastníkem. (*21*) x Zapnuto x x 

CFB Přesměrování volání při obsazení řízené účastníkem. (*67*) x Zapnuto x x 

CFNR Přesměrování volání při nepřihlášení řízené účastníkem. (*61*) x Zapnuto x x 

CW Čekající volání (upozornění na příchozí volání). Aktivace volaným účastníkem, přijetí 
volání bez závěru. 

Vypnuto Vypnuto x x 

CONF Velká konference. Vypnuto Vypnuto x x 

CONF3 Malá konference. Konference pro tři účastníky. Zapnuto Zapnuto x x 

CLIP Zobrazení identifikace volajícího. Služba je poskytována dle Provozních podmínek pro 
poskytování Veřejně dostupné telefonní služby a Univerzální služby. 

Zapnuto Zapnuto Zapnuto Zapnuto 

CLIR Nezobrazení identifikace volajícího – trvalé. x Vypnuto Vypnuto Vypnuto 

CLIR-PC Nezobrazení identifikace volajícího - pro jednotlivá volání. Služba se neposkytuje u volání 
na linky tísňových volání. 

Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto 

COLR Nezobrazení volaného čísla. Služba se zřizuje u volaného účastníka pro všechna 
příchozí volání. 

Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto 

COLP Zobrazení identifikace volaného. Zapnuto Zapnuto Zapnuto Zapnuto 

IIFC Odmítnutí příchozích přesměrovaných volání. Služba není poskytována pro Pevné linky 
sdružené doplňkovou službou Sériová linka. 

Vypnuto Vypnuto x Vypnuto 

AOT Přenos časové informace o délce volání. V rámci této Služby jsou přenášeny impulzy 16 
kHz s časovým intervalem 1 sekunda. 

x x x x 

AOC Informace o poplatku. x x x x 

TP Přepojitelnost terminálů. x Zapnuto x x 

SUB Subadresování. x Vypnuto Vypnuto Vypnuto 

OCB-NC 0 Zamezení veškerých odchozích volání. Umožněna jsou pouze tísňová volání na číslo 112 
a čísla ve tvaru 15x, zejména na čísla 150, 155, 156 a 158 a volání na ohlašovny poruch 
(čísla ve tvaru 131xx, zejména čísla 13100, 13113, 13129). Kód omezení 0. 

Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto 

OCB-NC 1 Zamezení odchozích mezinárodních volání, dálkových volání, volání ke službám se 
zvláštním tarifováním a Audiotexovým službám (zamezena volání do směru 976 a 90x, 
kde x = 0, 6, 9), volání do mobilních sítí (zamezena volání začínající číslem 60x, kde x = 
1 až 8 a čísly 72, 73, 77, 79, 96x, kde x=1 až 7) a spojení ke službám sítě Internet. 
Veškerá ostatní volání jsou umožněna. Kód omezení 1. 

Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto 

OCB-NC 2 Zamezení odchozích mezinárodních volání (včetně služby O2 Xcall) a přístupu ke 
službám se zvláštním tarifováním a Audiotexovým službám (zamezena volání do směru 
00, 976 a 90x, kde x = 0, 6, 9). Veškerá ostatní volání jsou umožněna. Kód omezení 2. 

Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto 

OCB-NC 3 Zamezení přístupu ke službám se zvláštním tarifováním a Audiotexovým službám 
(zamezena volání do směru 976 a 90x, kde x = 0, 6, 9). Veškerá ostatní volání jsou 
umožněna. Kód omezení 3. 

Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto 
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OCB-NC 4 Zamezení přístupu k vybraným službám se zvláštním tarifováním a Audiotexovým 
službám (zamezena volání do směru 976 a 90x, kde x = 6, 9). Veškerá ostatní volání jsou 
umožněna. Kód omezení 4. 

Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto 

OCB-NC 5 Zamezení odchozích volání do mobilních sítí (zamezena volání začínající číslem 60x, 
kde x = 1 až 8 a čísly 72, 73, 77, 79, 96x, kde x=1 až 7). Veškerá ostatní volání jsou 
umožněna. Kód omezení 5. 

Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto 

OCB-SC Omezení automaticky uskutečněných odchozích volání plně řízené a vybírané 
účastníkem ovládané pomocí přiděleného hesla. Viz odst..1.2.2. 

Vypnuto Vypnuto x x 

MCID Identifikace zlomyslných volání (zpětná). Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto 

 
Aktivaci a změny nastavení výše uvedených doplňkových služeb si objednává Smluvní partner u T-Mobile Czech Republic prostřednictvím 
Zákaznické linky Poskytovatele nebo podpisem příslušné Specifikace služby či změnového formuláře. Doplňkové služby jsou 
zpoplatňovány dle platného Ceníku služby. 

Doplňkové služby Provolba, Sériová linka a Vícenásobné účastnické číslo MSN jsou zachovány dle nastavení před aktivací Služby WLR 
a jejich nastavení nelze v průběhu užívání Služby měnit. 

1.2.1 Přesměrování volání řízené účastníkem 

Smluvní partner má možnost kdykoliv aktivovat a deaktivovat službu přesměrování příchozích hovorů prostřednictvím telefonního přístroje 
s tónovou volbou: 

Typ přesměrování Aktivace Deaktivace 

Přesměrování přímé (CFU-HTS, CFU) *21* telefonní číslo # #21# 

Přesměrování při obsazení (CFB) *67* telefonní číslo # #67# 

Přesměrování při nepřihlášení (CFNR, 20 sekund) *61* telefonní číslo # #61# 

Po úspěšné volbě uslyšíte hlášku: "Vaše činnost je potvrzena." Při neúspěšné volbě se ozve jiný tón, např. obsazovací.  

1.2.2 Omezení odchozích volání řízené účastníkem (OCB-SC) 

Pomocí hesla můžete kdykoliv jednotlivé skupiny čísel zablokovat nebo naopak povolit. Heslo (čtyřmístný kód) získáte při aktivaci služby. 
Službu můžete ovládat pouze z telefonu s tlačítkovou číselnicí.  

U digitální linky se Služba nastavuje pro konkrétní telefonní čísla (MSN) přidělená k digitální lince. To znamená, že toto telefonní číslo 
musí být nakonfigurováno v telefonním přístroji nebo modemu u něhož/nichž má být Omezení odchozích volání aplikováno. 

Typy a kódy omezení volání: 

Třída omezení  Číselný kód  Povolené typy odchozího provozu  

EMERGENCY 0 pouze tísňová volání 

LOCAL 1 tísňová a místní volání 

NATIONAL 2 veškerá národní volání kromě kódů 900, 906, 909 a 976 

AUDIOTEXT 3 veškerá volání kromě čísel začínajících 900, 906, 909 a 976 

ZÁBAVA 4 veškerá volání kromě čísel začínajících 906, 909 a 976 

MOBIL 5 veškerá volání kromě mobilních operátorů 

Heslo: 

� Základní automaticky přidělené heslo je „0000“, jeho číselnou kombinaci můžete kdykoli měnit přímo ze svého telefonu. Před 
prvním použitím Služby je změna hesla povinná.  

� Počet povolených chybných pokusů při zadání hesla je 5.  
� Z důvodu bezpečnosti jsou rizikové kombinace čísel blokovány - shodné číslice, vzestupné či sestupné kombinace číslic.  
� Při ztrátě hesla lze heslo nastavit zpět na výchozí „0000“ prostřednictvím Zákaznické linky Poskytovatele. 

Postup nastavení omezení:  

Požadované nastavení Postup zadání 

HTS a ISDN2 (Alcatel) ISDN2 (Siemens) 

Prvotní změna hesla * 86 * 0000 * heslo * heslo # * 86 * 0000 * heslo # 

Změna hesla * 86 * st heslo * n heslo * n heslo # * 86 * st heslo * n heslo # 

Zapojení služby * 33 * heslo * kód omezení # * 33 * heslo * kód omezení * * 0 # 

Zrušení služby # 33 * heslo # # 33 * heslo* * 0 # 

Dotaz na službu * # 33 * kód omezení # * # 33 * kód omezení * * 0 # 

Po úspěšné volbě uslyšíte hlášku: "Vaše činnost je potvrzena." Při neúspěšné volbě se ozve jiný tón, např. obsazovací.  

1.3 Zpoplatnění Služby 
Služba je zpoplatněna příslušným Ceníkem služby a cenovým programem. 
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Služba je Smluvnímu partnerovi poskytována na základě Smlouvy a příslušné Specifikace služb. Účtování cen za poskytování Služby 
začíná dnem aktivace Služby v síti T-Mobile Czech Republic (CS, CPS) a v síti O2 (WLR). Poskytovatel účtuje ceny za poskytování 
Služby po celou dobu účinnosti smlouvy až do jejího řádného ukončení na základě výpovědi dle příslušných ustanovení Smlouvy. 

1.4 Zřízení a změny Služby 

1.4.1 Zřízení Služby a instalace 

Služba je poskytována na existujících telefonních linkách společnosti O2. Zřízení Služby spočívá v aktivaci Služby ve veřejné telefonní 
síti poskytovatele a společnosti O2. Poskytovatel neprovádí žádné instalační práce v lokalitě Smluvního partnera, v průběhu zřízení 
Služby nedochází k přerušení poskytování služeb elektronických komunikací na předmětných telefonních linkách. 

Smluvní partner je o průběhu zřizování Služby informován notifikačními e-maily na adresu uvedenou v objednávce (Specifikaci služby). 
Služba je zřízena okamžikem aktivace Služby v síti společnosti T-Mobile Czech Republic.  

Průměrná lhůta pro zřízení Služby činí 14 pracovních dní ode dne doručení řádně vyplněné Objednávky (Specifikace služby) 
poskytovateli.  

1.4.2 Změny Služby 

Změnu parametrů nebo konfigurace Služby Smluvní partner objednává u Poskytovatele prostřednictvím příslušné změnové Specifikace 
služby nebo změnového formuláře, případně prostřednictvím zákaznického portálu či zákaznické linky. Změny jsou zpoplatněny dle 
platného Ceníku služby. Žádné změny nelze provádět v době 5 a méně pracovních dní před dohodnutým termínem zřízení Služby. 

3.3 Koncová zařízení 

Koncová zařízení nejsou součástí Služby. Smluvní partner používá vlastní koncová zařízení schválená pro připojení k veřejným 
komunikačním sítím České republiky nebo k provozování v České republice nebo si může objednat potřebná koncová zařízení z aktuální 
nabídky Poskytovatele. 

Pokud je služba Telefonní volba poskytovaná včetně telefonních linek dojde automaticky po aktivaci WLR k ukončení případného 
pronájmu koncových zařízení ze strany společnosti O2. Smluvní partner bude společností O2 informován o ukončení účtování ceny za 
pronájem koncových zařízení a o postupu vrácení koncového zařízení společnosti O2. 

Základní podmínky prodeje koncových zařízení 

Smlouva je v ustanoveních týkajících se prodeje koncového zařízení považována za kupní smlouvu uzavřenou mezi Smluvním partnerem 
a Poskytovatelem. Cena, za kterou je koncové zařízení prodáno Smluvnímu partnerovi (tzn. kupní cena), je stanovena v příslušném 
ustanovení platného Ceníku služby, pokud se Smluvní partner s Poskytovatelem nedohodnou jinak. Smluvní partner potvrdí převzetí 
koncového zařízení včetně příslušenství na dodejce nebo jiném podobném dokumentu, popř. o předání a převzetí koncového zařízení 
bude sepsán smluvními stranami předávací protokol. Vlastnictví koncového zařízení přechází na Smluvního partnera až úplným 
uhrazením ceny koncového zařízení Poskytovateli. Škoda na koncovém zařízení přechází na Smluvního partnera okamžikem fyzického 
převzetí koncového zařízení (takový okamžik bude uveden na předávacím protokolu, dodejce nebo jiném dokumentu potvrzujícím převzetí 
koncového zařízení Smluvním partnerem). Případná jakákoliv škoda, která by vznikla v souvislosti s koncovým zařízením, je omezena 
kupní cenou příslušného koncového zařízení. Záruční doba, která je poskytována u jednotlivého koncového zařízení, je uvedena na 
Záručním listu koncového zařízení, který je Smluvnímu partnerovi předán společně s koncovým zařízením (standardní záruční doba je 
24 měsíců).  

1.5 Reklamace Služby, reklamace a servis koncového zařízení  
Pro urychlení odstranění závady/reklamace Služby Poskytovatel požaduje, aby jej Smluvní partner kontaktoval již při prvních známkách 
závady.  

Nahlášení poruchy, resp. reklamace, poskytování Služby nebo ohlášení vady, resp. podání reklamace, koncového zařízení zakoupeného 
od Poskytovatele probíhá standardní cestou na telefonním čísle uvedeném ve Smlouvě/Specifikaci služby, a to v pracovní dny od 8:00 
do 18:00 hodin, o víkendech a o svátcích pak od 8:00 do 17:00 hodin. 

V ostatním se uplatní při reklamaci koncového zařízení koupeného Smluvním partnerem od Poskytovatele podmínky stanovené platným 
Reklamačním řádem, který je dostupný na webových stránkách Poskytovatele: https://www.t-mobile.cz/podpora/ke-stazeni. 

V případě aktivní služby WLR a závady vzniklé v síti a systémech společnosti O2, řeší poskytovatel odstranění závady (reklamaci) ve 
spolupráci se společností O2 a o postupu řešení informuje Smluvního partnera. 

Poskytovatel je oprávněn účtovat Smluvnímu partnerovi paušální náklady (tzv. úhradu ceny za Marný výjezd) spojené se zjišťováním a 
odstraňováním poruchy Služby v případě, že po oznámení poruchy Smluvním partnerem prokazatelně zjistí, že porucha je na straně 
Smluvního partnera, resp. uživatele, případně že porucha vůbec nenastala nebo že Smluvní partner ani po předchozí dohodě neumožnil 
servisnímu technikovi přístup k zařízení či k souvisejícím součástem instalace či jinak neposkytl potřebnou součinnost. Provede-li Smluvní 
partner na základě takového oznámení servisní zásah, jedná se o tzv. „marný výjezd“ (dále jen společně „Marný výjezd“). Úhrada ceny 
za Marný výjezd je Smluvnímu partnerovi účtována dle platného Ceníku Služby.  

V případě aktivní služby WLR na lince ISDN2 s rozhraním U má Smluvní partner možnost v případě potřeby objednat u Poskytovatele 
mimozáruční nebo pozáruční servisní zásah k opravě nebo konfiguraci síťového zakončení - koncového zařízení NT, a to bez ohledu na 
to, že takové koncové zařízení NT je dodáno Poskytovatelem, společností O2 nebo třetí osobou. Záruční servis je poskytován příslušným 
dodavatelem koncového zařízení NT pro Smluvního partnera a za jím sjednaných záručních podmínek. Mimozáruční nebo pozáruční 
servis je zajišťován prostřednictvím smluvního partnera Poskytovatele a je zpoplatněn Poskytovatelem jednorázovou cenou za výjezd ve 
výši 500 Kč + cenou dle rozsahu skutečně provedených prací: 

• instalace koncového zařízení NT = 1200 Kč / 1 zařízení 

• konfigurace/nastavení koncového zařízení NT = 900 Kč / 1 zařízení 

• oprava vnitřního tlf. rozvodu = 490 Kč / 1 hodinu práce + materiál 

Ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonem stanovené výši. 
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2 Uzavření a doba trvání Specifikace služby 
Specifikaci služby může Smluvní partner uzavřít v listinné formě, elektronicky případně prostřednictvím telefonické komunikace či 
webového portálu, pokud to podmínky dané služby umožňují. 

V případě uzavření Specifikace služby v listinné formě osobně na prodejně či prostřednictvím obchodního zástupce je nutné, aby Smluvní 
partner předložil dokumenty potřebné k ověření jeho totožnosti 

Smluvní partner je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost v souvislosti s plněním Specifikace služby. V případě, 
že Smluvní partner takovouto součinnost neposkytne, není Poskytovatel v prodlení s plněním svých povinností (zejm. není v prodlení se 
zřízením, změnou, či poskytováním Služby ani odstraněním poruchy, vady, či výpadku Služby). 

Dnem aktivace Služby se stává Specifikace služby účinnou, nedohodnou-li se smluvní strany v příslušné Specifikaci služby jinak. 
Vyžaduje-li však zákon pro nabytí účinnosti Specifikace služby splnění další podmínky, nabývá účinnosti dnem, kdy je Služba aktivní a 
zákonem vyžadovaná podmínka je splněna. 

Za aktivaci/zřízení Služby je účtován poplatek dle Ceníku služby. 

Specifikaci služby lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou.  

Specifikace služby zaniká dohodou, výpovědí, odstoupením, smrtí Účastníka, nebo zánikem Smluvního partnera či Poskytovatele bez 
právního nástupce případně z jiných důvodů stanovených zákonem. 

3 Ceny a platby související s poskytnutou Službou 
Ceny Služby se řídí platným Ceníkem služby. Smluvní strany si mohou cenu služby, popř. jejích komponent, individuálně sjednat ve 
Specifikaci služby, popř. jiném Smluvním dokumentu. 

Servisní úkony (např. nadstandardní instalace, mimozáruční opravy, marný výjezd) jsou Poskytovatelem poskytovány za ceny uvedené 
v Ceníku služby. 

Někteří Smluvní partneři si sjednávají s Poskytovatelem minimální měsíční plnění/částku (dále též jen „MC“). Měsíční paušál se 
nezapočítává do MC, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Využití neomezených tarifů však může mít vliv na dosažení zvolené úrovně 
MC. Závazek Účastníka k MC není aktivací neomezených tarifů jakkoliv dotčen.  

4 Změna poskytovatele Služby 
Vzhledem k charakteru Služby není změna poskytovatele služby možná.   

5 Zálohy a obdobné platby 
Poskytovatel může vybírat následující zálohy: 

� na Služby; 
� mimořádnou zálohu dle VPST; 
� zálohu na minimální měsíční plnění/částku (MMP). 

Pokud Smluvní partner řádně a včas platí svá vyúčtování a nehrozí žádné finanční riziko, Poskytovatel mu na písemnou výzvu uhrazenou 
zálohu vrátí snížením částky k úhradě, a do vyúčtování. 

6 Informace o postupech při porušení povinností ze strany Poskytovatele 
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Smluvním partnerům Službu v co nejvyšší možné kvalitě. Kvalita Služby je závislá na kvalitě 
jednotlivých komponent Služby, z nichž některé mohou, ale nemusí být poskytovány Poskytovatelem. Minimální garantovaná kvalita 
jednotlivých komponent Služby je definována ve Smluvních dokumentech zejména v ustanovení 1 tohoto Popisu. Je-li sjednáno SLA, je 
služba poskytována v kvalitě v něm sjednané. SLA zejména stanoví podmínky pro kvalitu Služby, odstranění Poruch Služby a případné 
sankce při nesplnění termínů pro odstranění Poruchy či nedostupnosti Služby. Poskytovatel se dále zavazuje k minimální dostupnosti 
Služby ve výši 90%/měsíc, není-li dohodnuto smluvními stranami jinak. Postup pro výpočet měsíční dostupnosti Služby je uveden v 
Obchodních podmínkách smlouvy o firemním řešení/Obchodních podmínkách pevných služeb. V případě, že Smluvní partner nebude 
spokojen s poskytovanou kvalitou Služeb, má právo Služby reklamovat, a to ve lhůtě dvou (2) měsíců od jejich poskytnutí, jinak právo 
zanikne. Reklamaci může Smluvní partner podat písemně prostřednictvím zákaznického centra na e-mailové adrese                            
business@t-mobile.cz nebo osobně v kterékoliv značkové prodejně Poskytovatele. 

Poskytovatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode dne jejího doručení. V případě, že je třeba 
projednat reklamaci se zahraničním provozovatelem, obdrží Smluvní partner vyřízení reklamace do dvou (2) měsíců. Pokud s řešením 
reklamace nebude Smluvní partner souhlasit, může do jednoho (1) měsíce od vyřízení reklamace uplatnit námitky proti jejímu vyřízení u 
příslušného orgánu (viz níže). 

Pokud došlo k výpadku Služby, resp. bylo možné Službu využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického 
nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, může Smluvní partner Službu reklamovat a Poskytovatel je povinen závadu 
odstranit a přiměřeně snížit cenu Služby. Poskytovatel není povinen nahradit škodu, která vznikne Smluvnímu partnerovi v důsledku 
přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby. V případě, že se bude jednat o neodstranitelnou závadu, je Smluvní partner oprávněn 
od Smlouvy odstoupit.  

Porucha Služby způsobená Smluvním partnerem anebo třetí osobou, např. výpadek napájení v koncovém bodu Služby nebo závada na 
vnitřních síťových rozvodech Smluvního partnera mezi koncovým bodem sítě a koncovým zařízením nebo na koncovém zařízení 
Smluvního partnera, je považována za závadu na straně Smluvního partnera, za kterou neodpovídá poskytovatel, resp. u které si musí 
zajistit její odstranění na své náklady a riziko sám Smluvní partner. 

O sporech mezi Smluvním partnerem a Poskytovatelem rozhoduje soud, v některých případech definovaných zákonem Český 
telekomunikační úřad (www.ctu.cz).  
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7 Sledování úrovně spotřeby 
Hlasová služba je zpoplatněna dle provolaných minut.  Smluvní partner má možnost kontrolovat spotřebu prostřednictvím svého účtu na 
webovém portálu Poskytovatele. 

8 Tísňová volání 
Přístup k tísňovému volání není součástí služby Telefonní volba. Tísňová volání jsou poskytována provozovatelem telefonní linky, 
společností O2.  

9 Jaké osobní údaje zpracováváme před poskytnutím Služby 
Před poskytnutím služby Poskytovatel zpracovává o Smluvním partnerovi osobní údaje, které Poskytovatel získal v souvislosti s 
uzavřením Specifikace služby, na základě které má poskytovat Smluvnímu partnerovi Služby. Poskytovatel dále případně zpracovává 
osobní údaje Smluvního partnera účelem doručení Smluvnímu partnerovi návrhu Smlouvy v případě jejího uzavírání prostřednictvím 
prostředků komunikace na dálku. 

Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů na https://www.t-mobile.cz/ochrana-
udaju/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Základní informace o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů 
Smluvního partnera jsou podrobně upraveny v Podmínkách zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů 
Účastníků. 

10 Funkce pro Smluvní partnery se zdravotním postižením  
Pro neslyšící Smluvní partnery Poskytovatel provozuje speciální infolinku, kde se volání s Poskytovatelem přepojí do textového hovoru. 
Vše, co se řekne, je převedeno rovnou do psané podoby, a to na https://www.t-mobile.cz/infolinka-pro-neslysici.  

Pro sluchově postižené Smluvní partnery je na T-Mobile prodejnách přístupná služba T-Mobile e-Přepis. Jde o simultánní přepis řeči na 
dálku, díky němuž může neslyšící či nedoslýchavý pohodlně sledovat odpovědi prodejce na displeji tabletu. 

11 Poprodejní služby 
V případě potřeby rady ohledně nastavení Služby, koncového zařízení nebo jiného problému či požadavku, se Smluvní partner může 
obrátit na obchodního zástupce Poskytovatele nebo může využít asistenčních služeb zákaznického centra Poskytovatele tel. 
+420 800 73 73 33 – business zákaznická linka či služeb hlasového automatu na čísle 800 73 73 73. V neposlední řadě má Smluvní 
partner možnost navštívit sídlo Poskytovatele na adrese Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4.  

12 Účastnický seznam  
Vzhledem k charakteru poskytované Služby není možné zapsat osobní a identifikační údaje do veřejného účastnického seznamu. Tuto 
službu si Smluvní partner může objednat u provozovatele telefonní linky, společnosti O2. 

13 Změna Podmínek 
Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit Podmínky z důvodů a v rozsahu jak stanoví Obchodní podmínky pevných 
služeb, případně Službu či některou z jejích komponent úplně zrušit. Takové změny budou Smluvnímu partnerovi oznámeny způsobem 
uvedeným v Obchodních podmínkách pevných služeb.   

14 Náklady na dodání 
Náklady na dodání jsou zahrnuty v ceně poskytované Služby. V případě, že jsou účtovány náklady na dodání, jejich cenu Smluvní partner 
nalezne v platném Ceníku služby. 

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu včetně technických ochranných opatření a součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem  

Detailní informace z hlediska potřebného softwarového a hardwarového vybavení pro využití digitálního obsahu poskytovaného 
Poskytovatelem nalezne Smluvní partner v samostatných dokumentech.   

Smluvní partner není nijak omezen ve volbě koncového zařízení, jež používá v souvislosti s užívanou Službou, za předpokladu, že zařízení 
splňuje minimální technické standardy nutné pro fungování Služby. V případě, že Smluvní partner využívá koncové zařízení poskytnuté 
Poskytovatelem, jsou veškeré technické, platební a instalační podmínky uvedeny v příslušné smluvní dokumentaci k danému zařízení.  

15 Odstoupení od smlouvy 
Nestanoví-li zákon, že odstoupit nelze, může Smluvní partner v postavení spotřebitele nebo fyzické osoby podnikající od Specifikace 
služby uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory nebo za použití prostředků komunikace na dálku, odstoupit i bez uvedení důvodu ve 
lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení Shrnutí smlouvy nebo zřízení služby. 

Uzavřením Specifikace služby mimo obvyklé obchodní prostory nebo za použití prostředků komunikace na dálku souhlasí Smluvní partner 
s tím, aby poskytování Služeb započalo ještě před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení. Dojde-li před odstoupením od Specifikace 
služby k čerpání Služeb, budou Smluvnímu partnerovi v souladu s ustanovením § 1834 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
vyčerpané Služby účtovány.  

Náklady na vrácení zboží v případě odstoupení od části Specifikace služby týkající se ho (např. poštovné, dopravné aj.) nese v souladu 
s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku Smluvní partner. 

Pro odstoupení od Specifikace služby lze využít formulář „Odstoupení od smlouvy“ na www.t-mobile.cz/podpora. Mimo tento formulář, je 
třeba na zasílaném dokumentu výslovně uvést identifikační údaje Smluvního partnera a jednání, které je činěno, tj. odstoupení od 
Specifikace služby ve 14 dnech. Specifikaci služby, od které je odstupováno je nutno v dokumentu jednoznačně identifikovat. 
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V případě, že nebudou splněny veškeré zákonné podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od Specifikace služby, nebude 
Poskytovatel moci odstoupení od Účastnické smlouvy považovat za řádné a zašle Smluvnímu partnerovi vysvětlení, proč je odstoupení 
neplatné.  

Pokud Smluvní partner není v postavení spotřebitele či podnikající fyzické osoby, nemá právo odstoupit. 

16 Závěrečná ustanovení 
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2022 pro Specifikace služeb sjednané po tomto datu. Pro Specifikace služeb 
sjednané před 1. 1. 2022 nabývají tyto podmínky účinnosti dne 1. 4. 2022. 

 


