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1. Tyto Obchodní podmínky tarifu předplacené služby M2M Twist 
(dále jen „Podmínky a „M2M Twist““) závazně upravují pravidla, za 
nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) 
svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) tarif M2M Twist 
poskytuje. 

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 přiměřeně 
použije ustanovení Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek pro základní 
tarify Twist, platného Ceníku služeb a ustanovení platného 
právního řádu České Republiky. 

4. M2M Twist je tarif předplacené služby Twist určený především pro 
nefiremní Účastníky TMCZ a především pro datový provoz 
využívaný v jednoduchých M2M zařízeních a aplikacích. M2M 
aplikace jsou určena k užívání zejména pro zabezpečení objektů a 
vozidel, zjišťování aktuální polohy, v logistice vozového parku nebo 
v telemetrii. 

5. M2M Twist je základní tarif, který Účastník získá pouze 
zakoupením předplacené služby Twist spolu se SIM kartou s tímto 
tarifem. 

6. Aktivace SIM karty s M2M Twist tarifem probíhá prostřednictvím 
jiné SIM karty Účastníka. K aktivaci M2M Twist jsou potřeba údaje 
uvedené na obálce SIM karty s M2M Twist tarifem nebo přímo na 
M2M Twist SIM kartě spolu s popisem aktivace a podobou 
aktivační SMS. Tyto údaje Účastník odešle na telefonní číslo 4603, 
pokud je zákazníkem TMCZ, je-li zákazníkem ostatních operátorů, 
odešle je na číslo 603 603 603. Aktivaci lze zároveň provést 
prostřednictvím hlasového automatu (IVR) nebo zavoláním na 
Zákaznické centrum T-Mobile 4603.  

7. M2M Twist dále umožňuje, aby si Účastník nastavil jiné telefonní 
číslo (jinou SIM kartu), na které budou chodit informace o stavu 
kreditu a nutnosti kredit dobít (dále jen „notifikace“). Telefonní číslo 
SIM karty, ze které žádost o notifikaci odejde, se stává automaticky 
telefonním číslem, na které budou chodit výše uvedené informace 
(dále jen „notifikační číslo“). Notifikační číslo může být totožné 
s telefonním číslem, ze kterého odešla žádost o aktivaci. 
K nastavení notifikace jsou potřeba údaje uvedené na obálce SIM 
karty s M2M Twist tarifem nebo přímo na M2M Twist SIM kartě 
spolu s popisem notifikace a podobou notifikační SMS. Tyto údaje 
Účastník odešle na telefonní číslo 4603, pokud je zákazníkem 
TMCZ, je-li zákazníkem ostatních operátorů, odešle je na číslo 
603 603 603. Každá další úspěšná notifikace odeslaná z jiné SIM 
karty automaticky znamená, že se změnilo notifikační číslo na 
nové, ze které notifikace odešla. Notifikaci lze zároveň změnit 
prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile na www.t-mobile.cz. 

8. Prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile lze nastavit a měnit i  
e-mailovou adresu, na kterou budou zároveň se SMS na SIM kartu 
doručovány notifikační informace.    

9. Informace o aktuálních tvarech aktivačních, příp. notifikačních SMS 
včetně čísel, na které se odesílají, je zároveň uvedena na www.t-
mobile.cz u popisu M2M Twist tarifu.   

10.  M2M Twist je zpoplatněn měsíčním paušálním poplatkem, jehož 
výše je uvedena v platném Ceníku služeb. SMS odesílané ze 
strany TMCZ na notifikační číslo jsou zdarma.  

11. V případě, že kredit na M2M Twist SIM kartě je nižší než měsíční 
paušální poplatek a nedojde tedy k řádné měsíční úhradě, M2M 
Twist se automaticky převede na tarif M2M Twist parking (ceny 
jsou účtovány dle tarifu Twist ProSMS), po dobití kreditu na výši 
minimálně nutnou pro úhradu měsíčního poplatku se zase tarif 
převede automaticky zpět na M2M Twist. 

12. Účastníci TMCZ, kterým je doručováno pravidelné měsíční 
vyúčtování (mají na jiný tarif písemně uzavřenou Účastnickou 
smlouvu), si mohou nastavit automatické dobíjení M2M Twist, 
přičemž dobíjená částka se účtuje do vyúčtování služeb.  

13. Pro správné fungování koncového zařízení, do kterého je vložena 
SIM karta s M2M Twist tarifem, a tedy i pro správné fungování 
služeb, které M2M Twist nabízí, je třeba, aby Účastník dbal 
veškerých pokynů uvedených u každého koncového zařízení (např. 
při vložení nové SIM karty s M2M tarifem se doporučuje koncové 
zařízení zapnout a vypnout, atd.). Zároveň se Účastník zavazuje 
používat pouze taková koncová zařízení, která jsou schválená pro 
provoz těchto služeb na území ČR, podporují datové i hlasové 
služby a jsou schopna přijmout datové hovory. 

14. Pravidla pro nastavení telefonních čísel, na která budou odesílány 
SMS, příp. MMS nebo obrázky atpod. dle funkcionality daného 
koncového zařízení, např. o pohybu v kontrolovaném objektu, jsou 
součástí pouze koncových zařízení, která Účastník využívá. Cena 
za odesílání těchto informací z M2M SIM karty je uvedena 
v platném Ceníku služeb TMCZ.  

15. SIM karta s M2M Twist tarifem je určena výhradně do M2M 
zařízení, její využití v jiných zařízeních (GSM brány) nebo její 
využití k připojení na internet prostřednictvím počítače nebo 
mobilního telefonu může být považováno za zneužití služeb ve 
smyslu aktuálních ustanovení VPST.  

16. Přechod na jiný tarif než některý z dalších aktuálně nabízených 
M2M tarifů není možný. 

17. Garantovaná doba aktivace a kvality služby:  
17.1. Garantovaná doba aktivace služby 
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 ihned). 
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V případě přenesení telefonních čísel či služby od jiného poskytovatele 
se lhůta prodlužuje o dobu, po kterou přenesení trvá. 
 
17.2. Garantovaná kvalita služby: 
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 43,2 Mbit/s a odesílání dat 5,76 Mbit/s. 
Dosažitelná rychlost poskytované služby však závisí na mnoha 
faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany TMCZ 
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, 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 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 TMCZ 
Účastníkům vzhledem k výše uvedeným neovlivnitelným faktorům 
minimální garantovanou rychlost 16 kbit/s. 
 

18. TMCZ si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto 
Podmínky či M2M Twist zrušit. Takové změny budou účinné ode 
dne jejich zveřejnění na internetových stránkách T-Mobile, nebude-
li stanoven termín pozdější. 

19. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2012. 


