
 

1. Tyto Obchodní podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost  
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „TMCZ“) poskytuje 
předplacené služby elektronických komunikací, konkrétně tarifní 
zvýhodnění Surf+ a jeho limitované varianty Surf+ na 12 měsíců  
a Surf+ na 24 měsíců, a dále tarifní zvýhodnění Surf&Mail+ jeho 
limitované varianty Surf&Mail + na 12 měsíců a Surf&Mail + na 24 
měsíců (dále vše společně jen „zvýhodnění“). Zvýhodnění Surf+  
a Surf&Mail+ obsahují měsíční přístup k síti Internet (dále jen 
„datová služba“). 

2. Datovou službu obsaženou ve zvýhodněních lze využívat  
k přístupu na Internet prostřednictvím mobilního telefonu nebo 
PDA/MDA zařízení aplikacemi pracujícími na protokolech http, 
https, WAP nebo FTP takto: 

- K přístupu na jakékoli wapové stránky WAP prohlížečem 
vestavěným v telefonu. 

- K přístupu na jakékoli internetové stránky WEB prohlížečem 
vestavěným nebo doinstalovaným do telefonu, vč. prohlížečů 
web’n’walk light nebo Opera Mini. 

- Ke čtení e-mailových zpráv prostřednictvím poštovního klienta 
vestavěného v telefonu.  

3. TMCZ v rámci zvýhodnění aplikuje Fair Use policy (dále jen „FUP“) 
za účelem zajištění stejné kvality a dostupnosti datové služby pro 
všechny její uživatele. Výše FUP kvóty činí 50 MB pro zvýhodnění 
Surf+ a 100 MB pro zvýhodnění Surf&Mail+ na jedno zúčtovací 
období. Po překročení stanoveného objemu přenesených dat 
během jednoho zúčtovacího období bude rychlost omezena  
na 16 kbit/s pro odesílání i stahování dat. Plná rychlost přenosu je 
obnovena na počátku dalšího zúčtovacího období. O dosažení 
90% a 100% FUP limitu bude uživatel informován prostřednictvím 
SMS.  

4. Cena zvýhodnění (jednotlivých variant) se řídí aktuálním Ceníkem 
služeb, který je uveden na stránkách www.t-mobile.cz 

5. Deaktivace zvýhodnění je možná nejdříve po 30 dnech od počátku 
jeho aktivace, pokud není dále uvedeno jinak. 

6. T-Mobile Czech Republic a.s. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit 
možnost aktivace a využívání zvýhodnění. O této skutečnosti bude 
T-Mobile Czech Republic a.s. informovat na stránkách  
www.t-mobile.cz. s nejméně 5-denním předstihem. 

7. Zvýhodnění nelze využít v roamingu, provoz v roamingu je účtován 
dle aktuálního Ceníku služeb. 

8. Účastník může poprvé aktivované zvýhodnění v limitované variantě 
deaktivovat v průběhu prvních 30 dnů od jeho aktivace. Poté nelze 
využívání zvýhodnění Surf+ nebo Surf&Mail+ na 12 měsíců ukončit 
před uplynutím 12 měsíců od jeho aktivace, u zvýhodnění Surf+ 
nebo Surf&Mail+ na 24 měsíců ukončit před uplynutím 24 měsíců 
od jeho aktivace (dále jen „doba určitá“), tj. nejdříve je lze 
deaktivovat v den, který se kalendářním měsícem a pořadím  
v tomto měsíci shoduje se dnem, kdy bylo zvýhodnění v limitované 

variantě aktivováno (např. aktivace proběhla 1. 5. 2009, deaktivace 
je možná až 1. 5. 2010 u zvýhodnění Surf+ a Surf&Mail+  
na 12 měsíců a 1. 5. 2011 u zvýhodnění Surf+ a Surf&Mail+  
na 24 měsíců). Do doby určité se nezapočítává doba omezení či 
přerušení služeb na SIM kartě Účastníka. Po uplynutí doby určité je 
zvýhodnění v limitované variantě převedeno na odpovídající 
zvýhodnění v nelimitované variantě (včetně uplatnění nového 
paušálního poplatku). Akční nabídky se mezi jednotlivými typy 
zvýhodnění nepřevádí. Zvýhodnění v limitované variantě lze 
prodloužit nejdříve 3 měsíce před uplynutím doby určité, nová doba 
určitá začíná běžet až vypršením původní doby určité v délce podle 
zvolené limitované varianty. 

9. Zvýhodnění nejsou určena k připojení počítače k síti Internet  
a k využití v zařízení M2M. Skutečnost, že účastník zvýhodnění 
využije k připojení počítače nebo M2M zařízení, se považuje  
za zneužití poskytovaných služeb ve smyslu ustanovení čl. 7.3 
písm. g) Všeobecných podmínek společnosti  
T-Mobile a.s., v jehož důsledku je TMCZ oprávněn omezit či 
přerušit poskytování datové služby. 

10. TMCZ má právo zavést dodatečné způsoby ochrany sítě a datové 
služby spočívající v možnosti zamezení přístupu na určité servery 
sítě Internet nebo přístupové body APN. TMCZ má dále právo 
zamezit přístup přes vybrané přenosové protokoly, případně 
přistoupit k dalším úkonům, které mohou upravit další využívání 
zvýhodnění některými z účastníků z důvodu ochrany sítě.  
K těmto opatřením v souladu s čl. 3.1.9 Všeobecných podmínek 
společnosti T-Mobile a.s. přistoupí TMCZ zejména při překročení 
objemu 50 MB přenesených dat v rámci APN WAP během jednoho 
zúčtovacího období. 

11. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. si vyhrazuje právo 
kdykoli měnit ceny a podmínky poskytování zvýhodnění. Změna 
nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na www.t-mobile.cz 

12. Pro zákazníky, kteří si aktivovali zvýhodnění do 11. 12. 2007 
včetně, platí ceník pro původní verzi zvýhodnění Surf+ a 
Surf&Mail+. Tento ceník lze nalézt na internetové adrese  
www.t-mobile.cz 

13. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne  
15. 10 .2010. 

Obchodní podmínky pro T-Mobile Surf+ 
a Surf&Mail+ 
 
(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 


