
1 Pøedmìt Všeobecných podmínek

1.1 Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran
(T-Mobile a Úèastníka) pøi poskytování a užívání veøejnì dostupných
služeb elektronických komunikací (dále jen „Služby“) na základì
smlouvy o poskytování veøejnì dostupných služeb elektronických
komunikací (dále jen „Úèastnická smlouva“).

1.2 Ustanovení tìchto VPST dopadající na Úèastníka mohou obdobnì
dopadat i na Uživatele. Uživatelem je osoba odlišná od Úèastníka
užívající Služby T-Mobile.

2 Uzavøení Úèastnické smlouvy

2.1 Zájemce o uzavøení Úèastnické smlouvy (dále jen „Zájemce“) vyplní
formuláø Objednávka služeb (dále jen „Objednávka“), podepíše jej
a pøedloží ve znaèkové prodejnì T-Mobile èi u jeho obchodního
zástupce, a to spoleènì s dokladem totožnosti, pøípadnì dalšími
dokumenty nutnými k øádné identifikaci Zájemce. Zájemce souhlasí
s tím, že T-Mobile je oprávnìn pøedložené dokumenty kopírovat
a archivovat za úèelem uchování dùkazù o uzavøení Úèastnické smlouvy. 

2.2 T-Mobile, pøípadnì jeho obchodní zástupce, ovìøí, zda se údaje uvedené
v Objednávce shodují s údaji v pøedložených dokumentech a zda jsou
splnìny i další podmínky nutné pro uzavøení Úèastnické smlouvy (napø.
složení zálohy èi depozita). Jsou-li veškeré podmínky splnìny, T-Mobile
Objednávku podepíše. Podpisem Objednávky Zájemcem a T-Mobile,
pøípadnì jeho obchodním zástupcem, je uzavøena Úèastnická smlouva.
Uzavøením Úèastnické smlouvy se Zájemce stává Úèastníkem. 

2.3 Neprodlenì po pøijetí Objednávky vydá T-Mobile èi jeho obchodní
zástupce Úèastníkovi SIM kartu1, pøípadnì ji zašle na adresu Úèastníka
podle èl. 3.1.6.

2.4 Úèinnost Úèastnické smlouvy nastane aktivací SIM karty Zájemce.
Neaktivuje-li T-Mobile ve lhùtì 7 dnù od uzavøení Úèastnické smlouvy
SIM kartu, má se za to, že T-Mobile od Úèastnické smlouvy odstoupil.
Dùvody odstoupení od Úèastnické smlouvy je T-Mobile povinen
Úèastníkovi písemnì sdìlit. 

2.5 T-Mobile je oprávnìn pøijmout návrh na uzavøení Úèastnické smlouvy též
jiným úkonem než podpisem Objednávky, zejména aktivací SIM karty.

2.6 T-Mobile je oprávnìn umožnit Zájemci uzavøení Úèastnické smlouvy také
korespondenènì. V takovém pøípadì zveøejní ve svých informaèních
materiálech podmínky, za nichž bude uzavøení Úèastnické smlouvy tímto
zpùsobem umožnìno. Po doruèení SIM karty Zájemci aktivuje T-Mobile
jeho SIM kartu na základì telefonické žádosti Zájemce. Èlánky 2.3 a 2.5
pøitom platí obdobnì. Podepsanou a vyplnìnou Objednávku je Úèastník
povinen doruèit T-Mobile nejpozdìji ve lhùtì 14 dnù od doruèení SIM
karty.

2.7 Má-li Zájemce již písemnì uzavøenu Úèastnickou smlouvu, je T-Mobile
oprávnìn umožnit Zájemci uzavøení další Úèastnické smlouvy též
nepísemnì prostøednictvím Zákaznického Centra T-Mobile za
stanovených podmínek. Pro každou (i budoucí) takto nepísemnì
uzavøenou Úèastnickou smlouvu platí Všeobecné podmínky, Ceník
služeb a podmínky dalších služeb (které se T-Mobile zavazuje
Úèastníkovi doruèit spoleènì se SIM kartou), platné v okamžiku jejího
uzavøení, a to ve stejném rozsahu jako by platili/y pro Úèastnickou
smlouvu uzavøenou písemnì.

2.8 SIM karta zùstává po celou dobu trvání Úèastnické smlouvy ve vlastnictví
T-Mobile. Za data uložená Úèastníkem na SIM kartì však T-Mobile
neruèí. 

2.9 Pøevod práv a závazkù Úèastníka vyplývajících z Úèastnické smlouvy na
tøetí osobu (dále jen „Zájemce o pøevod“) je možný pouze se souhlasem
T-Mobile po splnìní stanovených podmínek (napø. úhrada všech dosud
splatných èástek za poskytované Služby èi zmìna nastavení nìkterých

Služeb). Dohoda o pøevodu Úèastnické smlouvy je platnì uzavøena jejím
podepsáním Úèastníkem, Zájemcem o pøevod a T-Mobile èi jeho
obchodním zástupcem a její úèinnost nastává okamžikem provedení
pøevodu v systémech T-Mobile. Úèastník je povinen pøedat Zájemci
o pøevod SIM kartu, sdìlit mu hesla a kódy s ní spojené a rovnìž
informovat Zájemce o pøevod o pøetrvávajících závazcích.

3 Práva a závazky Úèastníka

3.1 Úèastník je oprávnìn: 
3.1.1 Užívat základní a doplòkové Služby dle nabídky T-Mobile.
3.1.2 Pøedkládat návrhy, pøipomínky, žádosti a reklamace Zákaznickému

centru.
3.1.3 Požadovat za úhradu zmìnu telefonního èísla.
3.1.4 Oznamovat zdarma závady v rámci sítì. 
3.1.5 Zvolit si heslo, na jehož základì T-Mobile mùže Úèastníkovi sdìlovat

informace o Službách poskytovaných Úèastníkovi, jejich nastavení, výši
dlužné èástky èi informace o údajích týkajících se jednotlivých spojení
apod. a na jehož základì je rovnìž možno mìnit nastavení nìkterých
Služeb. Nezvolí-li si Úèastník heslo, T-Mobile jej nastaví a oznámí
Úèastníkovi.

3.1.6 Zvolit si adresu v Èeské republice pro zasílání Vyúètování a jiných
písemností (korespondenèní adresa). Pokud si Úèastník korespondenèní
adresu nezvolí, budou mu Vyúètování a jiné písemnosti zasílány na
adresu uvedenou jako místo jeho trvalého pobytu èi místa podnikání
nebo sídla.

3.1.7 Žádat o pøenesení svého èísla do jiné mobilní sítì v souladu
s podmínkami T-Mobile,

3.1.8 Umožnit užívat Služby za úplatu tøetím osobám, pøípadnì poskytovat své
služby tøetím osobám s využitím sítì èi Služeb T-Mobile, vždy však pouze
na základì písemnì uzavøené Smlouvy s T-Mobile, jejímž obsahem je
stanovení podmínek poskytování Služeb koncovým Úèastníkùm s cílem
zajistit tìmto koncovým úèastníkùm stejné postavení jako pøímým
Úèastníkùm T-Mobile.

3.1.9 Využívat zvláštní nabídky vèetnì tìch oznaèených T-Mobile jako
neomezené pouze takovým zpùsobem, jímž nedochází ke zneužití
Služeb. Zneužitím služeb se v tomto pøípadì rozumí i využívání Služeb
v míøe, která výraznì pøesahuje potøeby prùmìrného Úèastníka. Využívá-li
Úèastník zvláštní nabídku v rozporu s tímto ustanovením, je T-Mobile
oprávnìn poskytování takovéto nabídky Úèastníkovi ukonèit nebo omezit,
pøípadnì mùže snížit rychlost datových pøenosù.

3.2 Úèastník se zavazuje:
3.2.1 Užívat Služby zpùsobem, který je v souladu s Úèastnickou smlouvou,

podmínkami jednotlivých Služeb a ostatními písemnými oznámeními 
T-Mobile, která budou Úèastníkovi k dispozici, jakož i v souladu
s platnými právními pøedpisy. (Opakované èi vážné porušení této
povinnosti, stejnì jako chování Úèastníka, jež ohrožuje provoz v síti 
T-Mobile, je zneužitím služeb.)

3.2.2 Užívat Služby pouze prostøednictvím takových pøístrojù, které jsou
schváleny èi uznány pro užití v Èeské republice, pøièemž užívat Služby
prostøednictvím jiných než mobilních pøístrojù lze pouze k úèelu, který 
je v souladu s platnými právními pøedpisy.

3.2.3 Užívat Služby pouze prostøednictvím SIM karty, kterou poskytl T-Mobile.
Úèastník není oprávnìn bez souhlasu T-Mobile žádným zpùsobem
zasahovat do softwaru na SIM kartì ani jej kopírovat. 

3.2.4 Øádnì a vèas hradit ceny Služeb ve výši dle Ceníku služeb platného
v dobì poskytnutí Služeb.

3.2.5 Písemnì informovat Zákaznické centrum o všech zmìnách údajù
uvedených v Úèastnické smlouvì vždy nejpozdìji do 7 dnù ode dne, 
kdy taková zmìna nastala, a souèasnì doložit kopii dokladu, který
zmìnu osvìdèuje,

Všeobecné podmínky spoleènosti T-Mobile Czech Republic a.s.
vydané podle zákona è. 127/2005 Sb., v platném znìní. 

T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíèkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IÈ 64949681 zapsána do obchodního rejstøíku vedeného Mìstským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 3787 (dále jen „T-Mobile“)



3.2.6 Nesmìrovat provoz do sítì T-Mobile bez toho, že by mìl uzavøenu
smlouvu o propojení sítí. Porušení tohoto ustanovení je zneužitím Služeb
a Úèastníkovi vzniká povinnost zaplatit T-Mobile smluvní pokutu ve výši
10.000 Kè za každou SIM kartu, kterou mìl úèastník aktivní v den, 
kdy je takové smìrování poprvé prokázáno.

3.2.7 Nezasílat ostatním Úèastníkùm zprávy, jež obsahují nevyžádanou reklamu.
T-Mobile je v odùvodnìných pøípadech oprávnìn za pomoci
automatických systémù sledovat obsah pøenášených zpráv, zabránit šíøení
datových zpráv, odeslaných v rozporu se zákazem výše a tyto zprávy
ukládat a použít jako dùkaz. Porušení tohoto zákazu je zneužitím Služeb,

3.2.8 Dodržovat další povinnosti uvedené v tìchto Všeobecných podmínkách.

4 Práva a závazky T-Mobile

4.1 T-Mobile se zavazuje:
4.1.1 Poskytovat Úèastníkovi základní a doplòkové Služby dle Pøílohy è. 1

a provozovat a udržovat síť v øádném technickém stavu. 
4.1.2 Provádìt opravy sítì neprodlenì po zjištìní závad tak, aby závady byly

odstranìny v nejbližším možném termínu, nejpozdìji do 7 dnù ode dne
jejich zjištìní.

4.1.3 Zveøejòovat informace o zmìnách v rozsahu, kvalitì a cenách Služeb,
a to napø. prostøednictvím internetových stránek, oznámení, tiskových
zpráv a informaèních materiálù. V pøípadì zvýšení cen základních Služeb
dle Pøílohy è. 1 a zmìny Všeobecných podmínek upozorní T-Mobile
souèasnì na takovouto zmìnu Úèastníky zasláním informace spoleènì
s Vyúètováním, pøípadnì prostøednictvím SMS.

4.1.4 Oznámit Úèastníkovi veškeré informace o bezpeènostních kódech
nezbytných k užívání Služeb, zejména o kódech PIN2 a PUK3.

4.1.5 Informovat Úèastníka o zmìnì jeho hesla, e-mailové adresy èi jiných
podstatných zmìnách, a to s pøimìøeným pøedstihem.

4.1.6 Je-li to technicky a ekonomicky možné, poskytovat antivirovou ochranu
pøenášených datových zpráv za pomoci automatických kontrolních
systémù; není-li v konkrétním pøípadì možné antivirovou ochranu tímto
zpùsobem poskytnout, je T-Mobile oprávnìn seznamovat se
v odùvodnìných pøípadech a v nezbytném rozsahu s obsahem takových
zpráv za úèelem poskytnutí nejvyšší možné míry antivirové ochrany.

4.1.7 V rámci zvoleného tarifního programu poskytnout Úèastníkovi volné
jednotky podle Ceníku služeb (dále jen „volné jednotky“). Úèastník je
oprávnìn využít volných jednotek pouze pro èerpání Služeb urèených
v materiálech T-Mobile za ceny dle Ceníku služeb. Nevyužití volných
jednotek nemá vliv na povinnost zaplatit mìsíèní paušál dle zvoleného
tarifu. Ukonèení Úèastnické smlouvy výpovìdí ze strany T-Mobile
z dùvodu na stranì Úèastníka (zejména z dùvodu dluhu) nezakládá 
T-Mobile povinnost cenu volných jednotek Úèastníkovi nahradit.

4.1.8 Dodržovat další povinnosti uvedené v tìchto Všeobecných podmínkách. 
4.2 T-Mobile je oprávnìn:
4.2.1 Omezit poskytování Služeb na dobu nezbytnì nutnou k realizaci

pøíslušných opatøení èi pravomocných rozhodnutí vydaných pøíslušným
správním orgánem.

4.2.2 Provést zmìnu hesla, e-mailové adresy èi jiných nastavení souvisejících
se Službami poskytovanými Úèastníkovi vèetnì nastavení SIM karty i bez
souhlasu Úèastníka za pøedpokladu, že toto opatøení je ve prospìch
Úèastníka nebo je nutné k øádnému poskytování Služeb. Tuto zmìnu lze
provést i na dálku, bez fyzické pøítomnosti pracovníka T-Mobile.

4.2.3 Požadovat pøi kontaktu s Úèastníkem jeho identifikaci podle pravidel
stanovených T-Mobile s ohledem na maximální možnou ochranu
Úèastníka. T-Mobile je oprávnìn jednat jako s Úèastníkem s každým, 
kdo splní podmínky identifikace. T-Mobile je oprávnìn neprovést žádaný
úkon, pokud se Úèastník neidentifikuje øádným zpùsobem nebo pøi
dùvodném podezøení na zneužití identifikaèních prostøedkù. V takovém
pøípadì je T-Mobile oprávnìn žádat náhradní zpùsob identifikace,
zejména pøedložení dokladu totožnosti.

4.2.4 Sdìlovat Úèastníkovi nebo jeho zástupci informace o Službách
poskytovaných Úèastníkovi, o jejich nastavení, výši dlužné èástky 
èi informace o údajích týkajících se konkrétních spojení apod.

4.2.5 Poskytovat rùzným Úèastníkùm rùznou úroveò péèe, a to v závislosti 
na splnìní objektivních kritérií (napøíklad objem poskytnutých Služeb,
poèet Úèastnických smluv èi délka trvání Úèastnických smluv). T-Mobile
je oprávnìn za úplatu poskytnout vyšší úroveò péèe i tìm Úèastníkùm,
kteøí nesplòují stanovená objektivní kritéria. Bez ohledu na úroveò péèe

mají všichni Úèastníci právo využívat základní i doplòkové Služby.
4.2.6 T-Mobile neruèí za kvalitu hovorù uskuteènìných prostøednictvím

poèítaèové sítì Internet.

5 Platební podmínky

5.1 Ceny za poskytované Služby se zaèínají úètovat dnem aktivace SIM karty. 
5.2 Po skonèení zúètovacího období T-Mobile vystaví Úèastníkovi vyúètování

splòující náležitosti daòového dokladu (dále jen „Vyúètování“). Vyúètování
obsahuje cenu poskytnutých Služeb a jiných souvisejících služeb 
T-Mobile, cenu služeb, které poskytují tøetí osoby s využitím sítì T-Mobile,
jakož i jiné èástky, na které má T-Mobile právo, napø. depozita èi smluvní
pokuty. Za dobu pøerušení poskytování Služeb nejsou Vyúètování
vystavována. Pokud nìkterou ze Služeb není možno Úèastníkovi vyúètovat
ve Vyúètování za zúètovací období, v nìmž byla Služba poskytnuta, bude
tato Služba vyúètována v nejbližším možném zúètovacím období. 

5.3 Vyúètování obsahuje údaje stanovené platnými právními pøedpisy; mùže
však obsahovat i další údaje. 

5.4 Neprodlenì po vystavení Vyúètování jej T-Mobile odešle na
korespondenèní adresu Úèastníka tak, aby mohlo být Úèastníkovi
dodáno nejpozdìji do 15 dnù ode dne ukonèení zúètovacího období.
Pokud Úèastník neobdržel Vyúètování déle než 40 dnù od doruèení
posledního Vyúètování (nebo ode dne aktivace SIM karty), je povinen tuto
skuteènost bez zbyteèného odkladu oznámit Zákaznickému centru, jež
mu sdìlí údaje potøebné pro øádné zaplacení ceny za poskytnuté Služby. 

5.5 T-Mobile je oprávnìn na základì žádosti Úèastníka nebo podmínek
konkrétní Služby vystavovat Úèastníkovi Vyúètování pouze elektronicky.
Vystavení tištìného Vyúètování v takovém pøípadì mùže být zpoplatnìno.
Èlánky 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 platí obdobnì. Doruèením elektronického
vyúètování se pøitom rozumí rovnìž jeho zpøístupnìní v pøíslušné aplikaci.

5.6 T-Mobile na základì žádosti Úèastníka mùže vyhotovit podrobný rozpis
poskytnutých služeb. Formu podrobného rozpisu a další podrobnosti
jeho poskytnutí stanoví aktuální podmínky T-Mobile. Cena za vyhotovení
podrobného rozpisu se øídí Ceníkem služeb. 

5.7 Vyúètované èástky musí být uhrazeny pøipsáním na bankovní úèet 
T-Mobile ve lhùtì 18 dnù od vystavení Vyúètování, není-li ve Vyúètování
uvedena jiná lhùta. Nedoruèení Vyúètování nemá vliv na povinnost
Úèastníka øádnì a vèas uhradit ceny za poskytnuté Služby. Povinnost
Úèastníka uhradit vyúètované èástky je splnìna okamžikem pøipsání
pøíslušné èástky oznaèené variabilním symbolem uvedeným ve
Vyúètování na bankovní úèet T-Mobile. Není-li platba øádnì oznaèena
variabilním symbolem uvedeným ve vyúètování, dochází ke splnìní až
okamžikem, kdy Úèastník sdìlí T-Mobile údaje umožòující identifikaci
platby. T-Mobile vrátí pouze takové platby, pøijaté na jeho bankovní úèet,
u nichž žadatel o vrácení prokáže totožnost odesílatele platby a sdìlí 
T-Mobile údaje umožòující identifikaci takové platby. 

5.8 V pøípadì inkasního zpùsobu úhrady je T-Mobile oprávnìn inkasovat
nejdøíve po vystavení Vyúètování. Pokud inkasní platba neprobìhne
z dùvodu na stranì Úèastníka èi penìžního ústavu, není tím dotèena
povinnost Úèastníka uhradit Vyúètování ve lhùtì splatnosti. Pokud
inkasní platba z dùvodu na stranì Úèastníka nebo penìžního ústavu
neprobìhne opakovanì, je T-Mobile oprávnìn inkasní zpùsob úhrady
zrušit a jeho znovuzavedení odmítnout. Zrušení nebo zmìnu inkasního
zpùsobu úhrady je Úèastník povinen oznámit Zákaznickému centru
souèasnì s oznámením nového zpùsobu úhrady. Zmìna zpùsobu platby
bude provedena od nejbližšího Vyúètování, u nìhož to s ohledem na
termín pøijetí žádosti bude technicky možné. 

5.9 T-Mobile je oprávnìn použít uhrazenou èástku na úhradu nejstaršího
splatného závazku Úèastníka vùèi T-Mobile, a to vždy nejprve na úhradu
jistiny. Stejným zpùsobem je T-Mobile oprávnìn použít zálohu, depozitum,
pøeplatek Úèastníka nebo jakoukoliv jinou finanèní èástku, již má Úèastník
u T-Mobile. Není-li tøeba této èástky takto použít, vrátí T-Mobile takovou
finanèní èástku Úèastníkovi (jsou-li splnìny podmínky pro její vrácení)
snížením èástky k úhradì v následujícím Vyúètování nebo k žádosti
Úèastníka na bankovní úèet Úèastníka v Èeské republice, pøípadnì též na
jím uvedenou adresu v ÈR, nejpozdìji do 20 dnù ode dne pøijetí žádosti. 

5.10 Úèastník mùže proti pohledávkám T-Mobile jednostrannì zapoèíst pouze
své pravomocnì pøiznané pohledávky.

5.11 T-Mobile je oprávnìn zmocnit tøetí osoby k vymáhání svých pohledávek
za Úèastníkem.



5.12 Pro pøípad prodlení Úèastníka s penìžitým plnìním vzniklým na základì
Úèastnické smlouvy si smluvní strany dohodly povinnost Úèastníka platit
T-Mobile úrok z prodlení ve výši 0,03 % dennì. Dohodnutý úrok
z prodlení platí jen pro prodlení, která nastala nejdøíve v první den
úèinnosti tìchto Všeobecných podmínek.

6 Zálohy a depozita

6.1 T-Mobile je oprávnìn žádat složení záloh èi depozit pouze v pøípadech
hrozícího finanèního rizika nebo z jiného vážného dùvodu. 

6.2 V pøípadì neuhrazení požadované zálohy èi depozita je T-Mobile
oprávnìn odmítnout uzavøení Úèastnické smlouvy, odstoupit od
uzavøené Úèastnické smlouvy, neprovést navrženou zmìnu smlouvy 
èi omezit nebo pøerušit poskytování Služeb Úèastníkovi. Rovnìž je 
T-Mobile oprávnìn poskytovat Úèastníkovi v takovém pøípadì jen nìkteré
z Doplòkových služeb podle Pøílohy è. 1 tìchto Všeobecných podmínek.

6.3 T-Mobile zálohy a depozita vrátí Úèastníkovi zpravidla poté, co Úèastník
øádnì a vèas zaplatí ceny dle prvních tøí vystavených Vyúètování,
nejpozdìji však do 3 mìsícù od ukonèení poslední Úèastnické smlouvy
uzavøené mezi T-Mobile a Úèastníkem. 

6.4 T-Mobile je oprávnìn požadovat od Úèastníka mimoøádnou zálohu 
èi depozitum: 

a) pokud cena Služeb poskytnutých Úèastníkovi pøesáhne v prùbìhu
zúètovacího období dvojnásobek prùmìrné výše Vyúètování nebo

b) vznikne-li dùvodné podezøení, že Úèastník zneužívá Služeb 
6.5 Maximální výše mimoøádné zálohy èi depozita èiní zpravidla ètyønásobek

ceny Úèastníkem v zúètovacím období dosud využitých Služeb. Výzvu
k zaplacení mimoøádné zálohy èi depozita zašle T-Mobile Úèastníkovi
kterýmkoliv zpùsobem doruèení písemnosti dle tìchto Všeobecných
podmínek (èl. 19.1 a následující).

7 Omezení a pøerušení poskytování Služeb 

7.1 V pøípadì, že Úèastník neuhradí øádnì a vèas Vyúètování a nezjedná 
na základì upozornìní T-Mobile v prùbìhu náhradní lhùty nápravu, 
je T-Mobile oprávnìn omezit, pøípadnì též pøerušit poskytování Služeb
Úèastníkovi. 

7.2 Úèastník souhlasí, že prokazatelným upozornìním o nezaplacení ceny
s uvedením náhradní lhùty k plnìní je též krátká textová zpráva nebo
zpráva odeslaná prostøednictvím elektronické pošty. Pro doruèení
prokazatelného upozornìní platí ustanovení tìchto Všeobecných
podmínek o náhradním doruèení.

7.3 T-Mobile je dále oprávnìn omezit, pøípadnì též pøerušit, a to i okamžitì,
poskytování Služeb Úèastníkovi v pøípadì, že:

a) se nepodaøilo Úèastníkovi doruèit dopisy, Vyúètování, upomínky a jiné
písemnosti, které zaslal T-Mobile, nebo že Úèastník jejich pøevzetí odmítl.
To neplatí v pøípadì, kdy se T-Mobile o nedoruèení dozvìdìl na základì
oznámení Úèastníka dle èl. 5.4,

b) Úèastník nedoruèí T-Mobile v pøípadì Úèastnické smlouvy uzavøené
korespondenènì vyplnìnou a podepsanou Objednávku ve stanovené
lhùtì, 

c) vznikne-li dùvodné podezøení, že Úèastník zneužívá èi zneužíval
poskytovaných Služeb, 

d) Úèastník užívá pøístroj, který nebyl schválen èi uznán pro provoz v Èeské
republice,

e) podmínky nezbytné pro poskytování Služeb Úèastníkovi nejsou nadále
splnìny. 

7.4 Právo T-Mobile na úhradu dlužných cen za poskytnuté Služby a nárok na
úhradu mìsíèních paušálù není omezením nebo pøerušením poskytování
Služeb Úèastníkovi dotèen. 

8 Smluvní pokuty

8.1 Z dùvodu prodlení Úèastníka s úhradou Vyúètování je T-Mobile oprávnìn
úètovat smluvní pokuty za podmínek a ve výši uvedené v Ceníku služeb.

8.2 Pokud z dùvodu porušení povinnosti Úèastníka vypoví T-Mobile
Úèastnickou smlouvu pøed uplynutím sjednané doby jejího trvání, 
je Úèastník povinen zaplatit T-Mobile smluvní pokutu ve výši souètu

mìsíèních paušálù zbývajících do konce sjednané doby trvání
Úèastnické smlouvy. Pøi výpoètu smluvní pokuty se použije mìsíèní
paušál odpovídající tarifu, který mìl Úèastník aktivní ke dni ukonèení
Úèastnické smlouvy. 

8.3 Pokud Úèastník porušil závazek dodržovat sjednané Minimální mìsíèní
plnìní, vzniká mu povinnost zaplatit T-Mobile smluvní pokutu podle
Podmínek minimálního mìsíèního plnìní. 

8.4 T-Mobile je oprávnìn smluvní pokuty vyúètovat v samostatném
vyúètování. Také mùže smluvní pokuty vyúètovat ve Vyúètování spoleènì
se Službami. V takovém pøípadì oddìlí smluvní pokuty od ostatních
úètovaných èástek. Smluvní pokuty se Úèastník zavazuje uhradit ve lhùtì
uvedené ve Vyúètování. Úèastník se zaplacením smluvních pokut
nezprošťuje povinnosti uhradit jiné dlužné èástky. Právo T-Mobile
domáhat se náhrady škody není zaplacením smluvních pokut dotèeno. 

8.5 Smluvní pokuty uvedené v tìchto Všeobecných podmínkách èi v jiných
zvláštních smluvních podmínkách jsou písemnì sjednány také pro
veškeré budoucí nepísemné úèastnické smlouvy Úèastníka. To platí
zejména o smluvních pokutách podle èl. 8.2 a 8.3. tìchto Všeobecných
podmínek. 

9 Opatøení proti zneužití Služeb 

9.1 Úèastník se zavazuje:
9.1.1 Po zjištìní ztráty èi odcizení SIM karty neprodlenì o této skuteènosti

informovat T-Mobile, který nejpozdìji do dvou hodin po pøijetí oznámení
uèiní opatøení k zamezení zneužití SIM karty. Totéž platí v pøípadì
podezøení Úèastníka na zneužití hesel a bezpeènostních kódù. 

9.1.2 Chránit veškerá hesla a bezpeènostní kódy. V pøípadì dùvodného
podezøení na jejich prozrazení se Úèastník zavazuje heslo 
èi bezpeènostní kód neprodlenì zmìnit.

9.1.3 Seznámit tøetí osoby, kterým umožní používat SIM kartu, s podmínkami
Úèastnické smlouvy a dalšími dùležitými informacemi o Službách. 
Za jednání takových osob odpovídá Úèastník. 

9.2 V pøípadì ztráty, odcizení, poškození SIM karty èi prozrazení PUK kódu,
vydá T-Mobile Úèastníkovi novou SIM kartu za podmínek a za cenu
stanovenou v Ceníku služeb. 

10 Zmìna Úèastnické smlouvy 

10.1 O zmìnu Úèastnické smlouvy mùže Úèastník požádat písemnì
prostøednictvím Zákaznického centra, pøípadnì jinými zpùsoby dle
aktuálních podmínek T-Mobile. T-Mobile je oprávnìn požadovanou
zmìnu neprovést (napø. z dùvodu Úèastníkova dluhu, v pøípadì omezení
èi pøerušení poskytování Služeb dle èl. 7, v prùbìhu výpovìdní lhùty
apod.). 

10.2 Zmìna Úèastnické smlouvy bude potvrzena T-Mobile provedením
požadované zmìny, pøípadnì písemnì. 

10.3 K provedení zmìny dojde nejpozdìji od poèátku zúètovacího období
nejblíže následujícího po pøijetí žádosti Úèastníka, pokud byla T-Mobile
doruèena nejménì 5 dnù pøed poèátkem zúètovacího období. 

10.4 Nedošlo-li k provedení zmìny navrhované Úèastníkem, považuje se
žádost o zmìnu za nepøijatou. Tuto skuteènost T-Mobile Úèastníkovi
oznámí. 

11 Zpracování osobních údajù Úèastníkù 

11.1 T-Mobile vede databázi, která obsahuje osobní a identifikaèní údaje
Úèastníkù (dále jen „osobní údaje“), které T-Mobile získal v souvislosti
s uzavøením Úèastnické smlouvy èi jiným pøímým nebo nepøímým
kontaktem s Úèastníkem èi od tøetích osob. T-Mobile chrání osobní údaje
v maximální možné míøe, která odpovídá stupni technického rozvoje.

11.2 T-Mobile provádí dva základní typy zpracování osobních údajù: a)
zpracování osobních údajù na základì zákona, které Úèastník nemùže
odmítnout (viz èl. 11.3), b) zpracování osobních údajù na základì zákona
nebo na základì souhlasu Úèastníka, které Úèastník mùže odmítnout 
(viz èl. 11.5)

11.3 Zpracování osobních údajù na základì zákona, které Úèastník nemùže
odmítnout, zahrnuje zpracování pro následující úèely: poskytování Služeb



a souvisejících služeb, zajištìní propojení a pøístupu k síti, zajištìní
provozních èinností nezbytných pro poskytování služeb, vyúètování
Služeb, úèetní a daòové úèely, identifikace zneužívání sítì èi služeb
(kterým je mimo jiné i opakované neuhrazení služeb), vymáhání
pohledávek, poskytování služeb èi prodej produktù tøetích osob
prostøednictvím sítì T-Mobile. Pro uvedené úèely T-Mobile zpracovává
zejména následující údaje: titul, jméno, pøíjmení, adresa, rodné
èíslo/popø.národní identifikátor, èísla pøedložených dokladù, telefonní
èísla a e-mailová spojení, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání,
identifikaèní èíslo, údaje o platbách a platební morálce, èísla SIM karet,
aktivní tarif, heslo. Úèastník je oprávnìn T-Mobile dobrovolnì sdìlit také
další údaje vztahující se k výše uvedeným úèelùm, napø. bankovní
spojení. 

11.4 T-Mobile dále na základì zákona zpracovává provozní a lokalizaèní
údaje. Mezi provozní údaje, které T-Mobile zpracovává pro úèely
poskytování Služeb, pro vyúètování ceny za Služby a pro vymáhání
pohledávek za Služby, patøí zejména telefonní èíslo volajícího, telefonní
èíslo volaného, druh poskytnuté služby, cena za poskytnutou službu,
zaèátek spojení, konec spojení, datum uskuteènìní spojení, poèet
poskytnutých jednotek (napø. minuty, kB èi kusy), lokace Úèastníka
a údaj o síti, k níž je Úèastník pøipojen (napø. pøi roamingových
spojeních), typ pøístupu k internetu (napø. WAP, APN Internet, APN
Intranet), údaj o tranzitní ústøednì apod. 

11.5 Úèastník souhlasí s tím, že T-Mobile je oprávnìn osobní údaje
zpracovávat k následujícím úèelùm: veškeré marketingové a obchodní
úèely, vèetnì zasílání obchodních sdìlení, telemarketingu a prùzkumù
trhu, ovìøování a hodnocení platební morálky prostøednictvím registrù
dlužníkù èi jiných podobných registrù, zveøejnìní kontaktních údajù
Úèastníka v informaèní službì T-Mobile, zveøejnìní kontaktních údajù
Úèastníka v informaèní službì jiných subjektù poskytujících tento typ
služeb, zveøejnìní kontaktních údajù Úèastníka v tištìném telefonním
seznamu. Pro marketingové a obchodní úèely je T-Mobile oprávnìn po
celou dobu trvání úèastnické smlouvy zpracovávat zejména následující
osobní údaje: jméno, pøíjmení, obchodní firmu, bydlištì, místo podnikání,
sídlo, IÈ, DIÈ, datum narození, telefonní èísla Úèastníka, e-mailové
adresy, typ mobilního telefonu, IMEI, typ a objem využívaných služeb,
délka trvání úèastnických smluv. V rámci zpracování osobních údajù pro
marketingové a obchodní úèely je T-Mobile oprávnìn zpracovávat osobní
údaje jak pro vlastní marketingové akce, tak pro marketingové akce
jiných podnikatelù, jejichž podnikatelská èinnost pøímo souvisí
s poskytování Služeb v síti T-Mobile (napø. prodejci mobilních telefonù,
provozovatelé obsahu prostøednictvím sítì T-Mobile èi prodejci zboží
prostøednictvím sítì T-Mobile.) Obchodní sdìlení je T-Mobile oprávnìn
zasílat formou SMS, MMS, e-mailu èi písemnì. Obchodní sdìlení mùže
být jako takové oznaèeno hvìzdièkou (*). Úèastník souhlasí s tím, že po
ukonèení Úèastnické smlouvy je T-Mobile oprávnìn po dobu neurèitou
zpracovávat jméno, pøíjmení, adresu a jiné kontaktní údaje Úèastníka
(vèetnì telefonního èísla), a to za úèelem nabízení obchodu a služeb. 

11.6 Zpracování osobních údajù za úèelem ovìøování platební morálky
prostøednictvím registru dlužníkù zahrnuje zpracování titulu, jména,
pøíjmení, adresy, rodného èísla, data vzniku dluhu, výše dluhu, typ služby
èi produktu, pøi jejich poskytování èi prodeji dluh vznikl, splatnosti, výše
dlužné èástky po splatnosti, poètu dlužných vyúètování, údajù
o postoupení pohledávky, data zaplacení, údajù o odpisu pohledávky, 
ID záznamu. Tyto osobní údaje je T-Mobile oprávnìn pøedat registru
dlužníkù v pøípadì opakovaného prodlení s úhradou nebo existence
jakékoliv penìžní pohledávky déle než 30 dnù po splatnosti.
Provozovatel registru je oprávnìn dále tyto údaje zpøístupnit za úèelem
hodnocení platební morálky všem uživatelùm registru, a to vèetnì
rodného èísla, které je nezbytným identifikátorem. K datu nabytí
úèinnosti tìchto Všeobecných podmínek T-Mobile pøedává data za
úèelem ovìøování platební morálky prostøednictvím registru dlužníkù
sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IÈ 69346925.
Aktuální seznam èlenù sdružení SOLUS je uveden na www.solus.cz.
Souhlas ke zpracování osobních údajù za úèelem ovìøování platební
morálky prostøednictvím registru dlužníkù dává Úèastník na dobu
platnosti Úèastnické smlouvy a dále po dobu 3 let od úhrady posledního
závazku Úèastníka vùèi T-Mobile. Úèastník tento souhlas mùže odvolat
písemnì nejpozdìji do 1 mìsíce ode dne uzavøení Úèastnické smlouvy.
T-Mobile mùže rozšíøit zpracování i na další registry dlužníkù, a to aniž by

bylo nutné získat dodateèný souhlas Úèastníka. V takovém pøípadì 
T-Mobile pouze zveøejní informaci o novém registru dlužníkù. 

11.7 T-Mobile zveøejní kontaktní údaje Úèastníka ve vlastní informaèní službì,
v informaèní službì jiných provozovatelù èi v tištìném telefonním
seznamu pouze v pøípadì, že k tomu dá Úèastník souhlas pøi uzavírání
Úèastnické smlouvy èi pozdìji se jinak jednoznaènì vyjádøí, že k nìkteré
z uvedených aktivit dává svùj souhlas. Opravu tištìného telefonního
seznamu lze provést pouze pøi jeho nejbližší redakci. Úèastník je
oprávnìn požádat, aby bylo v tištìném telefonním seznamu uvedeno, 
že si nepøeje být kontaktován za úèelem nabízení obchodu a služeb.
Telefonní hovor Úèastníka s informaèními službami a Zákaznickým
centrem T-Mobile mùže být nahráván, a to za úèelem vnitøní kontroly
služeb a zvyšování jejich kvality èi za úèelem zajištìní dùkazu o transakci
uskuteènìné prostøednictvím informaèních služeb èi Zákaznického
centra. 

11.8 T-Mobile bude osobní údaje zpracovávat po celou dobu trvání
Úèastnické smlouvy, nestanoví-li tyto podmínky èi zákon jinak. Ze zákona
je T-Mobile oprávnìn zpracovávat osobní údaje po ukonèení Úèastnické
smlouvy napøíklad pro úèely vymáhání pohledávek, vyøizování reklamací,
hodnocení platební morálky zákazníka a pod.). V tìchto pøípadech bude
zpracování ukonèeno, jakmile pomine dùvod zpracování. 

11.9 Zpracování osobních údajù, které je podmínìno souhlasem (èl. 11.5,
11.6, 11.7), je Úèastník oprávnìn odmítnout, resp. je oprávnìn odvolat
souhlas, a to buï písemnì dopisem zaslaným na adresu Úseku služeb
zákazníkùm, telefonicky zavoláním na Zákaznické centrum (4603 ze sítì
T-Mobile) èi jiným zpùsobem stanoveným T-Mobile. Souhlas se
zpracováním pro úèely hodnocení platební morálky prostøednictvím
úvìrového registru lze však odvolat pouze písemnì. Jestliže Úèastník
odvolá svùj souhlas s urèitým zpracováním osobních údajù, T-Mobile
zpracování ukonèí v pøimìøené lhùtì, která odpovídá technickým
a administrativním možnostem T-Mobile. Úèastník má právo na pøístup
k osobním údajùm, právo na opravu osobních údajù, jakož i další práva
stanovená v § 21 zákona o ochranì osobních údajù. 

11.10 Detailní informace o zpracování osobních údajù jsou zveøejnìny na
internetových stránkách www.t-mobile.cz. Na tìchto stránkách lze nalézt
napøíklad seznam zpracovatelù osobních údajù. 

12 Údržba sítì, pokrytí signálem 

12.1 T-Mobile je oprávnìn provádìt technické úpravy a údržbu sítì, které se
mohou výjimeènì projevit doèasným snížením dostupnosti Služeb.
O tomto opatøení bude T-Mobile pøimìøeným zpùsobem bez zbyteèného
odkladu informovat Úèastníky, kterých se tento následek mùže týkat,
bude-li možné tyto Úèastníky pøedem zjistit.

12.2 Oblasti pokrytí rádiovým signálem jsou graficky znázornìny v orientaèní,
pravidelnì aktualizované mapì. Vzhledem k charakteru šíøení rádiových
vln, jakož i vzhledem k omezeným možnostem grafického zobrazení 
T-Mobile nezaruèuje, že v oblastech dle mapy pokrytých signálem
Úèastník vždy dosáhne pøipojení k síti. Nepokrytí nìkterých èástí území
Èeské republiky signálem není vadou plnìní na stranì T-Mobile
a nezakládá právo Úèastníka odstoupit od Úèastnické smlouvy.

13 Reklamace, lhùty pro jejich uplatnìní 

13.1 Reklamace se uplatòuje písemnì u Zákaznického centra na adrese sídla
T-Mobile (Tomíèkova 2144/1, 149 00 Praha 4). Úèastník má právo podat
reklamaci ve lhùtì 2 mìsícù od doruèení Vyúètování, pøípadnì od
vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne.

13.2 Podání reklamace nemá odkladný úèinek.
13.3 T-Mobile vyøídí reklamaci bez zbyteèného odkladu v nejkratších možných

lhùtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní nároènosti
uplatnìné reklamace, nejpozdìji do 1 mìsíce ode dne jejího doruèení,
resp. do 2 mìsícù v pøípadì, kdy vyøízení reklamace vyžaduje projednání
se zahranièním provozovatelem.

13.4 V pøípadì nesouhlasu s vyøízením reklamace je Úèastník oprávnìn
uplatnit námitky u Èeského telekomunikaèního úøadu ve lhùtì 1 mìsíce
ode dne doruèení vyøízení reklamace. 



14 Platnost a úèinnost Úèastnické smlouvy 

14.1. Úèastnická smlouva se uzavírá na dobu sjednanou smluvními stranami.
Je-li Úèastnická smlouva sjednána na dobu urèitou, prodlužuje se
automaticky po uplynutí sjednané doby trvání na dobu neurèitou. To
neplatí, doruèí-li jedna ze smluvních stran druhé nejménì 30 dnù pøed
uplynutím sjednané doby písemné oznámení, že trvá na ukonèení
Úèastnické smlouvy. Za stanovených podmínek lze zmìnit sjednanou
dobu platnosti Úèastnické smlouvy z neurèité na urèitou èi prodloužit
dobu trvání smlouvy na dobu urèitou, v obou pøípadech i jinak než
písemnì. Doba platnosti Úèastnické smlouvy je pak zmìnìna pøijetím
výhody Úèastníkem. T-Mobile je oprávnìn na základì zvláštních
podmínek pro poskytování urèité Služby po uplynutí pùvodnì sjednané
doby trvání Úèastnické smlouvy automaticky prodloužit Úèastnickou
smlouvu o dobu uvedenou v tìchto podmínkách. Sjednaná doba trvání
Úèastnické smlouvy uzavøené na dobu urèitou se vždy prodlužuje
o dobu, po kterou bylo pøerušeno poskytování Služeb. 

14.2. Úèastnickou smlouvu uzavøenou na dobu neurèitou je Úèastník
oprávnìn písemnì vypovìdìt kdykoliv s výpovìdní lhùtou jeden mìsíc
ode dne doruèení výpovìdi T-Mobile.

14.3. Úèastnickou smlouvu uzavøenou na dobu urèitou je Úèastník oprávnìn
písemnì vypovìdìt až k okamžiku uplynutí sjednané doby urèité. 

14.4. Bez ohledu na sjednanou dobu trvání je Úèastník oprávnìn písemnì
vypovìdìt Úèastnickou smlouvu s výpovìdní lhùtou 15 dnù ode dne
doruèení výpovìdi T-Mobile:
a) ve lhùtì 20 dnù ode dne zveøejnìní podstatné zmìny Všeobecných

podmínek, která není vyvolána zmìnou právních pøedpisù
a znamená pro Úèastníka zhoršení podmínek,

b) ve lhùtì 20 dnù od dne zveøejnìní podstatného zvýšení ceny základní
Služby podle Pøílohy è. 1, které není vyvoláno zmìnou právních
pøedpisù. Úèastník však není oprávnìn vypovìdìt Úèastnickou
smlouvu v pøípadì, že se zvýšení ceny týká Služby, kterou nevyužil
v posledních 6 mìsících pøede dnem zveøejnìní zvýšení ceny.

14.5 Podle pøedchozího èlánku není oprávnìn vypovìdìt Úèastnickou
smlouvu Úèastník, jemuž byly pøed uzavøením Úèastnické smlouvy
konkrétní zmìny oznámeny.

14.6 Výpovìï Úèastnické smlouvy z dùvodu podání žádosti o pøenesení
telefonního èísla do jiné sítì je upravena zvláštními podmínkami.

14.7 V pøípadì Výpovìdi Úèastnické smlouvy T-Mobile je oprávnìn, pokud 
to Úèastník výslovnì neodmítne, namísto ukonèení poskytování Služeb
pøevést SIM kartu do režimu pøedplacených Služeb.

14.8 T-Mobile je oprávnìn písemnì vypovìdìt Úèastnickou smlouvu (resp.
všechny Úèastnické smlouvy Úèastníka) s výpovìdní lhùtou 20 dnù od
dne odeslání výpovìdi v následujících pøípadech (T-Mobile je souèasnì
s odesláním výpovìdi oprávnìn též omezit, pøípadnì pøerušit
poskytování Služeb, a to i bez pøedchozího upozornìní):
a) vznikne-li dùvodné podezøení nebo vyjde-li najevo, že Úèastník

zneužívá Služeb a nezjedná ani na základì výzvy T-Mobile v jím
stanovené lhùtì nápravu; takové výzvy není tøeba, je-li pøedem
zøejmé, že náprava zjednána nebude,

b) vstoupil-li Úèastník do likvidace, na Úèastníka byl podán návrh na
prohlášení konkursu, návrh na vydání rozhodnutí o úpadku, byl
naøízen výkon rozhodnutí èi exekuce prodejem podniku Úèastníka,
na Úèastníka byla uvalena nucená správa, 

c) uvedl-li Úèastník pøi uzavírání Úèastnické smlouvy nepravdivé údaje. 
14.9 Vypovìzením Úèastnické smlouvy nejsou dotèena práva T-Mobile èi

Úèastníka, zejména práva T-Mobile na zaplacení dlužných èástek za
poskytované Služby, smluvních pokut a náhrady škody, jakož i ostatních
pohledávek.

14.10 Okamžikem úmrtí Úèastníka Úèastnická smlouva zaniká, nedohodne-li
se T-Mobile a nìkterý z oprávnìných dìdicù Úèastníka na jejím
pokraèování. 

15 Opovìdnost za škodu 

15.1 Pokud bylo možno Službu využít jen èásteènì, anebo ji nebylo možno
využít vùbec pro závadu technického nebo provozního charakteru 
na stranì T-Mobile, je T-Mobile povinen zajistit odstranìní závady
a pøimìøenì snížit cenu nebo po dohodì s Úèastníkem zajistit poskytnutí

Služby náhradním zpùsobem. V tìchto pøípadech Úèastník nemá právo
na náhradu škody.

15.2 T-Mobile Úèastníkovi neodpovídá za škodu zpùsobenou mu:
a) zneužitím bezpeènostních kódù a hesel,
b) ztrátou nebo odcizením SIM karty,
c) nedostateèným zabezpeèením technických prostøedkù,
d) jednáním v rozporu s Úèastnickou smlouvou, podmínkami zvláštních

služeb èi právními pøedpisy,
e) uvedením nesprávných údajù, napøíklad adres,
f) nevyèerpáním volných jednotek,
g) vadným poskytnutím èi neposkytnutím služby, a to vèetnì služeb

poskytovaných tøetími stranami.
15.3 T-Mobile a Úèastník se dohodli, že úhrnná pøedvídatelná škoda, která by

mohla vzniknout jako následek porušení právních povinností T-Mobile,
mùže èinit maximálnì èástku 100.000 Kè. 

15.4 Právo na náhradu škody T-Mobile uspokojí snížením èástky k úhradì
v následujících Vyúètování služeb. Jiným zpùsobem T-Mobile právo 
na náhradu škody uspokojí na základì písemné výzvy Úèastníka.

16 Podmínky pro poskytování pøedplacených Služeb 

16.1 Úèastnická smlouva pøedplacené Služby je uzavøena uhrazením ceny
aktivace. Je-li aktivace pøedplacené Služby zdarma, dochází k uzavøení
smlouvy v okamžiku, kdy Úèastník poprvé využije pøedplacenou Službu
(napø. prvním odchozím hovorem, užitím úètu v t-zones apod.).

16.2 Obsah Úèastnické smlouvy o poskytování pøedplacených Služeb je dán:
a) Všeobecnými podmínkami s výjimkou ustanovení, která s ohledem

na povahu pøedplacené Služby nelze použít (napø. jednotlivá
ustanovení èlánkù 2, 5, 6, 8, 9 a 14),

b) Ceníkem služeb. 
16.3 Ke zmìnì Úèastníka pøedplacené Služby není nutný souhlas T-Mobile.

Úèastník je oprávnìn pøenechat pøedplacenou SIM kartu k užívání tøetí
osobì. Úèastník se zavazuje seznámit tøetí osobu s tìmito Všeobecnými
podmínkami, Ceníkem služeb a pøedat jí originál dopisu obsahujícího
bezpeènostní kódy. Tøetí osoba se okamžikem pøevzetí pøedplacené 
SIM karty stává Úèastníkem. 

16.4 T-Mobile je oprávnìn za Úèastníka považovat osobu, která se prokáže
originálem prùvodního dopisu k pøedplacené SIM kartì obsahujícího
bezpeènostní kódy (dále jen „prùvodní dopis“).

16.5 TMCZ poskytne k Úèastníkovì SIM kartì kredit ve výši odpovídající
zaplacené èástce. Tohoto kreditu lze využít pouze pro èerpání Služeb 
za ceny dle Ceníku služeb. T-Mobile Úèastníkovi umožní èerpání Služeb
ve lhùtì urèené v informaèních materiálech T-Mobile. Úèastník mùže 
T-Mobile požádat o proplacení nevyèerpaného kreditu, a to nejpozdìji 
do 1 mìsíce ode dne ukonèení Úèastnické smlouvy. Za proplacení
kreditu je Úèastník povinen zaplatit cenu dle platného Ceníku Služeb.
V pøípadì výpovìdi Úèastnické smlouvy z dùvodu pøenesení èísla je
právo Úèastníka žádat o proplacení kreditu upraveno ve zvláštních
podmínkách. T-Mobile kredit neproplatí v pøípadì podezøení ze zneužití
proplácení nevyèerpaného kreditu.

16.6 Získal-li Úèastník ve zvláštních pøípadech navíc oproti zaplacenému
kreditu další kredit (dále jen „Bonusový kredit“), platí obdobnì výše
uvedené; èasté využívání audiotexových služeb, prémiových SMS, 
M-platby èi jiných prémiových služeb podle zvláštních podmínek
v závislosti na konkrétních okolnostech je v takovém pøípadì zneužitím
Služeb. Úèastník není oprávnìn žádat proplacení nevyèerpaného
bonusového kreditu.

16.7 K žádosti Úèastníka T-Mobile vydá Úèastníkovi novou SIM kartu 
za podmínek a za cenu stanovenou v Ceníku služeb. 

16.8 T-Mobile Úèastníkovi neodpovídá za škodu zpùsobenou mu:
a) nevyužitím kreditu na pøedplacené SIM kartì,
b) nesprávným zadáním údajù pøi úhradì pøedplacených služeb,
c) ztrátou, odcizením nebo zneužitím dobíjecích kupónù. 

16.9 Úèastnická smlouva pøedplacené Služby zaniká:
a) marným uplynutím lhùty pro uskuteènìní prvního odchozího hovoru;

tato lhùta èiní 3 roky od data výroby pøedplacené SIM karty
uvedeného v prùvodním dopisu,

b) marným uplynutím lhùty pro dobití kreditu pøedplacené SIM karty,
která je uvedena v Ceníku služeb èi v jiných informaèních
materiálech.



16.10 Úèastník pøedplacené Služby je oprávnìn Úèastnickou smlouvu
vypovìdìt s výpovìdní lhùtou 15 dnù od doruèení výpovìdi T-Mobile
v následujících pøípadech: 
a) bìhem 20 dnù ode dne zveøejnìní podstatné zmìny Všeobecných

podmínek, která není vyvolána zmìnou právních pøedpisù
a znamená pro Úèastníka zhoršení podmínek,

b) bìhem 20 dnù ode dne zveøejnìní podstatného zvýšení ceny
základní Služby podle Pøílohy è. 1, které není vyvoláno zmìnou
právních pøedpisù. Úèastník není podle pøedchozí vìty oprávnìn
vypovìdìt Úèastnickou smlouvu v pøípadì, že se zvýšení ceny týká
Služby, kterou v posledních 6 mìsících do dne zveøejnìní zvýšení
ceny nevyužil,

c) z dùvodu podání žádosti o pøenesení telefonního èísla do jiné sítì
v souladu se zvláštními podmínkami. 

16.11 Pøi ukonèení Úèastnické smlouvy musí Úèastník pøedplacenou SIM kartu
vrátit T-Mobile, což je nutná podmínka ukonèení Úèastnické smlouvy 
(s výjimkou výpovìdního dùvodu dle èl. 16.10 c)). 

17 Zmìna Všeobecných podmínek a jejich platnost, zmìna jiných
smluvních podmínek 

17.1 T-Mobile je oprávnìn mìnit a doplòovat Všeobecné podmínky z dùvodu
zmìny platné legislativy èi zmìny podmínek na trhu telekomunikací. 

17.2 Ukonèením trvání Úèastnické smlouvy nezanikají ta práva a povinnosti
smluvních stran dle tìchto Všeobecných podmínek, jež musí pøetrvat 
až do jejich uspokojení (zejména práva a povinnosti dle èl. 18.1 a 18.3). 

17.3 T-Mobile je oprávnìn mìnit rozsah, podmínky, kvalitu a ceny Služeb,
pøípadnì ukonèit poskytování stávajících Služeb z dùvodu inflace,
zavedení nových Služeb, zmìny podmínek na trhu telekomunikací,
zkvalitnìní sítì, vývoje nových technologií apod. Služby, jejichž
poskytování má být ukonèeno, se T-Mobile zavazuje nahradit jinými
obdobnými službami, je–li to technicky a ekonomicky možné.

17.4 T-Mobile a Úèastník se dohodli, že o zmìnách v rozsahu, podmínkách,
kvalitì a cenách Služeb, jakož i o zmìnì Všeobecných podmínek bude
T-Mobile informovat zpùsobem stanoveným v èl. 4.1.3. Z hlediska bìhu
lhùt je rozhodující první zveøejnìní zmìny kterýmkoliv ze zde uvedených
zpùsobù. 

17.5 Zmìnu Ceníku služeb T-Mobile zveøejní zpravidla 40 dnù pøedem.
17.6 Zmìnu Všeobecných podmínek T-Mobile zveøejní nejménì 40 dnù

pøedem. 
17.7 Pokud Úèastník ve lhùtì 20 dnù ode dne zveøejnìní zmìny Všeobecných

podmínek nebo Ceníku služeb nevypoví dle èl. 14 Úèastnickou smlouvu,
má se za to, že takový návrh na zmìnu Úèastnické smlouvy pøijal.

18 Rozhodné právo 

18.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z Úèastnické smlouvy 
se øídí èeským právním øádem.

18.2 O sporech mezi T-Mobile a Úèastníkem rozhoduje Èeský
telekomunikaèní úøad.

18.3 Ve vìcech, v nichž je pøíslušný rozhodovat soud, si smluvní strany
dohodly místní pøíslušnost Obvodního soudu pro Prahu 10. 

18.4 T-Mobile a Úèastník se výslovnì dohodli, že se závazkový vztah založený
Úèastnickou smlouvou øídí zákonem è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znìní. 

19 Ustanovení spoleèná a závìreèná 

19.1 Právní úkony uèinìné elektronickými prostøedky musí být podepsány
zaruèeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikaèních služeb
podle zvláštních právních pøedpisù, upravujících elektronický podpis,
nebude-li výslovnì dohodnuto jinak. Za písemné právní úkony T-Mobile
se považují i právní úkony uèinìné faxem, elektronickou poštou,
pøípadnì krátkou textovou zprávou. O náhradním doruèení takových
písemností platí obdobnì èlánek 19.4.

19.2 Písemnosti T-Mobile (zejména výpovìï Úèastnické smlouvy, oznámení
zmìny Služeb, zmìny Ceníku služeb èi zmìny Všeobecných podmínek,
oznámení o vyøízení reklamace, upomínky, jakož i další písemnosti), které
jsou doruèovány prostøednictvím provozovatele poštovních služeb, jsou
zasílány na adresu Úèastníka, kterou si k tomuto úèelu zvolil, pøípadnì
na adresu bydlištì/místa podnikání/sídla, kterou Úèastník uvedl pøi
podpisu Objednávky, resp. jejíž zmìnu Úèastník oznámil T-Mobile 
èi která plyne z veøejných registrù.

19.3 Pokud se písemnost nepodaøí Úèastníkovi doruèit, považuje se
písemnost za doruèenou jejím dodáním na adresu dle èl. 19.2, pøípadnì
marným uplynutím lhùty urèené k vyzvednutí poštovní zásilky, i když se
Úèastník o jejím uložení nedozvìdìl, pøípadnì dnem, kdy se písemnost
vrátila T-Mobile, podle toho, která z tìchto skuteèností nastala døíve. 

19.4 Pokud je písemnost doruèována prostøednictvím krátké textové zprávy,
považuje se za doruèenou odesláním zprávy na telefonní èíslo Úèastníka. 

19.5 Není-li výslovnì stanoveno jinak, rozumí se dnem vždy kalendáøní den.
19.6 Èeské znìní tìchto Všeobecných podmínek je znìním závazným. 
19.7 Obsah Úèastnické smlouvy tvoøí tyto Všeobecné podmínky a platný

Ceník služeb, Objednávka a podmínky zvláštních služeb. Jde-li o úpravu
stejné otázky, má úprava obsažená v Objednávce, Ceníku služeb
a podmínkách zvláštních služeb pøednost pøed Všeobecnými
podmínkami; Objednávka má pak pøednost pøed Ceníkem služeb. 

19.8 Nedílnou souèástí tìchto Všeobecných podmínek je Pøíloha è. 1 –
Základní a doplòkové Služby.

19.9 Do platných Všeobecných podmínek lze nahlížet ve znaèkových
prodejnách T-Mobile èi na stránkách www.t-mobile.cz. 

19.10 Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a úèinnosti dne 1. dubna
2007. Tyto Všeobecné podmínky nahrazují v plném rozsahu Všeobecné
podmínky spoleènosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 1. záøí 2005. 

Pøíloha è. 1 – Základní a doplòkové Služby

T-Mobile poskytuje na území Èeské republiky základní a doplòkové Služby. 

Základními Službami jsou:

Telefonní hovory – odchozí hovory a pøijímání telefonních hovorù 
Bezplatná tísòová volání – tísòová volání lze uskuteènit bez SIM karty
Služba pøenosu dat
Služba krátkých textových zpráv (SMS)
Služba multimediálních zpráv (MMS)

Doplòkovými Službami jsou další Služby dle aktuální nabídky T-Mobile.

1 Zaøízení, jež ve spojení s telefonním pøístrojem umožòuje využívat Služby 
2 PIN – èíselný kód, kterým Úèastník prokazuje své oprávnìní nakládat se SIM kartou
3 PUK – èíselný kód identifikující SIM kartu za úèelem její registrace a ochrany


