
 

1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost  
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) poskytuje svým 
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) prostřednictvím mobilního 
zařízení Účastníka datové služby v Balíčku Internet na cesty na 
den (dále rovněž jen  „Internet na cesty na den“ či „Balíček“). 

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ na 
adrese www.t-mobile.cz. Podmínky či jejich část mohou být dále 
komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, 
atd. V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněném  
na internetu a zněním Podmínek uveřejněném jiným způsobem je 
vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených 
internetových stránkách. 

3. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se na využití 
Balíčku přiměřeně užijí ustanovení aktuálních Všeobecných 
podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Ceník služeb 
a ustanovení platného právního řádu České republiky. Všeobecné 
podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a Ceník služeb 
jsou zveřejněny na stránce www.t-mobile.cz. 

4. Balíček je určen pro všechny Účastníky TMCZ s jakýmkoliv 
hlasovým tarifem, s výjimkami uvedenými v těchto Podmínkách. 

5. Balíček lze aktivovat na žádost Účastníka, a to standardními 
aktivačními kanály (např. zasláním aktivační SMS, vyžádanou 
aktivací operátorem Infolinky či obchodníkem, využitím USSD či  
v rámci webových stránek Můj T-Mobile, aktivační způsoby jsou 
uvedeny na www.t-mobile.cz). O aktivaci Balíčku bude Účastníkovi 
zaslána informační SMS.  

6. Možnost využívání Balíčku platí vždy 24 hodin od aktivace Balíčku 
Účastníkem, kdy se Účastníkovi za tento časový úsek účtuje 
jednorázová cena stanovená platným Ceníkem služeb. 

a) V případě aktivace Balíčku prostřednictvím aplikace  
Můj T-Mobile či zavoláním na Zákaznické centrum TMCZ má 
Účastník možnost aktivaci naplánovat dopředu. V takovém 
případě bude Balíček aktivován vždy v čase 00.00.01 hod 
zvoleného dne a v 23.59.59 téhož dne bude využití datových 
služeb  účtovaných dle Balíčku skončeno a následně účtováno 
dle jeho základního nastavení, s výjimkou plánované aktivace 
Balíčku na více po sobě následujících dnů. Naplánovat dopředu 
lze max. sedm Balíčků. Balíček lze naplánovat až 30 dnů 
dopředu. Naplánovaný Balíček lze před spuštěním plánované 
aktivace zrušit, a to způsobem uvedeným ve výše uvedeném 
článku č. 5. U Účastníků předplacených služeb Twist nelze 
naplánovaný Balíček zrušit v době kratší než jednu hodinu před 
plánovanou aktivací.  

b) V ostatních případech bude Balíček aktivován přesně v dobu 
jeho aktivace a bude platný po dobu následujících 24 hodin 
(např. od 1. 2. 2011 8:35 hod. do 2. 2. 2011 8:34 hod.).    

7. Balíček je možné využívat výhradně v České republice a v rámci 
mobilní sítě TMCZ.  

8. V rámci zkvalitnění datových služeb a jejich dostupnosti je pro 
každý Balíček nastaven tzv. FUP limit. Do výše tohoto FUP limitu 
(objem dat) je Účastník oprávněn využívat  datových služeb v rámci 
Balíčku s rychlostí, kterou umožňuje aktuální pokrytí signálem  
a mobilní telefon či jiné zařízení, které Účastník využívá pro datové 
připojení. Po dosažení tohoto limitu je TMCZ oprávněn snížit 
přenosovou rychlost na minimum, a to až do konce aktuálního 
aktivovaného 24hodinového období. FUP pro využití datových 
služeb v rámci Balíčku a cena Balíčku jsou uvedeny v platném 
Ceníku služeb. O dosažení 80% a 100% FUP limitu bude Účastník 
informován prostřednictvím SMS a/nebo e-mailu dle nastavení 
Účastníka. 

9. Po omezení přístupu  k využívání datových služeb v plné rychlosti 
si může Účastník dokoupit dodatečný datový limit. Aktuální cena  
a velikost dodatečného datového limitu jsou uvedeny v Ceníku 
služeb.  

10. Účastník může pro využívání datových služeb v rámci Balíčku 
využívat následující typy připojení: 

a. GPRS 

b. EDGE 

c. 3G 

11. Balíček nemůže ke své Účastnické smlouvě aktivovat Účastník  
s aktivovaným datovým tarifem. Balíček nelze využít rovněž  
u Účastnické smlouvy, ke které je aktivováno měsíční zvýhodnění 
Internet v mobilu Standard/Klasik/Premium, Surf+, Surf&Mail+, 
Internet+. V případě Účastníka předplacené služby Twist není 
možné využít tento Balíček zároveň s Balíčkem Twist Internet  
v mobilu na týden.  

12. Pokud má Účastník jako základní způsob účtování nastaven 
Internet v mobilu na den a aktivuje si Balíček, bude datová služba 
od aktivace Balíčku dle tohoto Balíčku účtovaná. Data využitá před 
vlastní aktivací Balíčku budou účtována dle základního nastavení 
Účastníka. 

13. V případě jakéhokoliv přechodu na jiný tarif nebo převodu 
Účastnické smlouvy na jiného Účastníka v době využívání Balíčku 
bude aktivní Balíček k momentu převodu, resp. přechodu zrušen,  
a to bez možnosti vrácení nevyčerpané části Balíčku. 

14. Doba přerušení poskytování služeb či doba blokování služeb na 
Účastnické smlouvě, ke které je aktivován Balíček, neprodlužuje 
dobu využití Balíčku.  

15. Cena za Balíček se započítává do zvolené úrovně minimálního 
měsíčního plnění a rovněž do částky zakládající nárok na Bonus 
body TMCZ.  
 
 
 

Obchodní podmínky pro T-Mobile  
Internet na cesty na den 
 
(dále jen „Obchodní podmínky“) 
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681 
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 



 

16. U Účastníků předplacené služby Twist je podmínkou aktivace 
Balíčku dostatečná částka kreditu. U Účastníků s písemně 
uzavřenou Účastnickou smlouvou bude částka za využití datových 
služeb v Balíčku hrazena buď nad rámec měsíčního paušálu, nebo 
z kreditu, a to podle možností Účastníkem sjednaného tarifu. 

17. Garantovaná doba aktivace služby od podpisu Účastnické smlouvy 
a garantovaná kvalita:  

17.1. TMCZ aktivuje Účastníkovi zvolenou službu v případě prodeje ve 
Značkové prodejně či v prodejně obchodního partnera TMCZ do 72 
hodin od podpisu Účastnické smlouvy, v ostatních případech prodeje 
(např. prostřednictvím eShopu, Zákaznického centra, mimo prostory 
obvyklé k podnikání, apod.) do 10 kalendářních dnů.   
TMCZ garantuje dobu aktivace pouze tehdy, pokud Účastník aktivně 
spolupracuje (např. vyzvedne si zasílanou dobírku). 
V případě přenesení telefonních čísel či služby od jiného poskytovatele 
se lhůta prodlužuje o dobu, po kterou přenesení trvá. 
 
17.2. Garantovaná kvalita: 
TMCZ se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyšší možné 
kvalitě.  
Nejvyšší dosažitelná rychlost závisí na typu technologie, která je pro 
připojení využívána. Ke dni účinnosti těchto podmínek je nejvyšší 
možná rychlost stahování dat 10,8 Mbit/s  a odesílání dat 5,76 Mbit/s . 
Dosažitelná rychlost poskytované služby závisí na mnoha faktorech, a 
to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany T-Mobile ani ze 
strany Účastníka, ale i na faktorech, které může Účastník přímo ovlivnit. 
Mezi faktory ovlivňující kvalitu služby patří zejména: 

- Užívaná technologie 
- Úroveň pokrytí signálem (úroveň venkovního pokrytí populace 

je uvedena na orientační mapě na www.t-mobile.cz)  
- Zvolený tarif či služba (dosahované rychlosti či FUP je uveden 

v Ceníku služeb či na www.t-mobile.cz)  
- Zařízení, které Účastník k připojení používá 
- Výkon vysílače, prostřednictvím kterého Účastník službu 

využívá 
- Počasí 
- Vegetace 
- Umělé horizonty 
- Rušení signálu budovami ve výstavbě 
- Živelné pohromy 
- Charakter budovy, ve které Účastník službu využívá 
- Nová výstavba 
- Poloha koncového zařízení 
- Frekvenční pásmo 
- Cesta šíření signálu 
- Náhodná koncentrace uživatelů 

 
17.3. V případě úspěšného připojení Účastníka poskytuje T-Mobile 
Účastníkům vzhledem k výše uvedeným z jeho strany neovlivnitelným 
faktorům minimální garantovanou rychlost 16 kbit/s. 
 

18. TMCZ si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit Podmínky 
aktivace a využití Balíčku či nabízení Balíčku úplně zrušit. Takové 
změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových 
stránkách TMCZ, nebude-li stanoven termín pozdější, s čímž 
Účastník okamžikem uzavření Účastnické smlouvy dává svůj 
výslovný souhlas. 

19. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2012.  


