
 

 

1. Předmět úpravy  

1.1. Tyto Podmínky závazně upravují práva a povinnosti, za nichž 
společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen 
„Operátor“), se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00, IČ 
649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787, poskytuje 
zvýhodnění SMS Nonstop (dále jen "Podmínky").  

1.2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ 
na adrese t-mobile.cz Podmínky či jejich část mohou být dále 
komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, 
plakáty, atd.; takto uveřejněné Podmínky nejsou samostatně 
bez splnění dalších podmínek návrhem na uzavření smlouvy.  
V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněném na 
internetu a zněním Podmínek uveřejněném jiným způsobem 
je však vždy rozhodující znění uveřejněné na shora 
uvedených internetových stránkách.  

1.3. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně 
užijí ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a platného právního 
řádu České republiky.  

2. Zvýhodnění SMS Nonstop  

2.1. Tarifní zvýhodnění SMS Nonstop je služba provozovaná 
Operátorem, která umožňuje Účastníkovi odesílat z jeho SIM 
karty (dále jen „Uživatel“) v rámci ČR od počátku zúčtovacího 
období (popř. od aktivace) neomezeně SMS zprávy do sítě T-
Mobile se sazbou 0,- Kč. (dále jen „Zvýhodnění“).  

2.2. Zvýhodnění lze aktivovat k tarifům Přátelé v síti, Přátelé v 
síti+, Přátelé síť nesíť, Přátelé síť nesíť+, Rodina, Kredit 300, 
Kredit 500, Kredit 750, Kredit 1000, TOP a TOP+, a to včetně 
HIT variant těchto tarifů.  

2.3. Zvýhodnění se v následujících zúčtovacích obdobích 
pravidelně obnovuje, dokud není deaktivováno.  

2.4. Při užívání Zvýhodnění není při odesílání SMS zpráv do sítě 
T-Mobile konzumován tarifní či bonusový kredit, přičemž cena 
za zasílání SMS zpráv se sazbou 0 Kč je zahrnuta v ceně 
měsíčního paušálu Zvýhodnění.  

2.5. Zvýhodnění nelze využít v roamingu.  

2.6. Zvýhodnění nelze využívat společně se zvýhodněním SMS 
Víkend+. Aktivací Zvýhodnění je zvýhodnění SMS Víkend+ 
automaticky deaktivováno.  

2.7. Operátor si vyhrazuje právo monitorovat využívání 
Zvýhodnění. Pokud Operátor zjistí, že někteří účastníci 
toto Zvýhodnění využívají v míře extrémně vybočující z 
obvyklého objemu čerpaných služeb, má právo po těchto 
účastnících požadovat za uskutečněný provoz nad 10.000 
SMS odeslaných během jednoho zúčtovacího období 
doplatek za služby odebrané nad tento limit ve výši dle 
aktuálního Ceníku služeb a to i zpětně formou daňového 

vrubopisu. V těchto případech T-Mobile rovněž může omezit 
či přerušit poskytování služeb, a to na všech SIM kartách 
Účastníka. Uplatnění žádného opatření proti extrémnímu 
objemu čerpaných služeb nemá vliv na trvání 
Účastnických smluv na dobu určitou.  

2.8. Jakékoli umělé nebo automatické generování SMS, úmyslné 
snižování kvality sítě automaticky generovanými SMS, využití 
primárně za účelem získávání jakéhokoliv finančního popř. 
jiného neoprávněného prospěchu zákazníka, popř. třetí strany 
je zneužitím výhod v rámci Zvýhodnění. Takové zneužití je 
považováno za zneužití poskytovaných Služeb ve smyslu 
ustanovení čl. 3.4 (iii) Všeobecných podmínek společnosti T-
Mobile Czech Republic a.s. 

3. Aktivace Zvýhodnění a funkčnost Zvýhodnění  

3.1. Zvýhodnění si může aktivovat pouze Účastník veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikací sítě T-Mobile, 
který na základě smluvních vztahů s Operátorem využívá 
některý z tarifních programů poskytovaných Operátorem  dle 
bodu 2.2 Podmínek.  

3.2. Zvýhodnění lze aktivovat odesláním SMS ve stanoveném 
tvaru na číslo 4603, na t Můj T-Mobile nebo prostřednictvím 
Zákaznického centra T-Mobile 4603. Tarifní uživatel si může 
Zvýhodnění aktivovat rovněž spolu s aktivací tarifu na e-
shopu nebo na prodejních místech Operátora.  

3.3. O  okamžiku provedení aktivace Zvýhodnění je Účastník 
informován prostřednictvím bezplatné SMS. 

4. Deaktivace Zvýhodnění  

4.1. Zvýhodnění je možno deaktivovat odesláním SMS ve 
stanoveném tvaru na číslo 4603, na t Můj T-Mobile nebo 
prostřednictvím Zákaznického centra T-Mobile 4603.  

4.2. Deaktivací Zvýhodnění se rozumí ukončení poskytování 
Zvýhodnění, Zvýhodnění je deaktivováno bez zbytečného 
odkladu po provedení úkonu dle bodu 4.1.  

4.3. O okamžiku provedení deaktivace Zvýhodnění bude Uživatel 
informován prostřednictvím bezplatné SMS. 

4.4. Zvýhodnění nelze deaktivovat dříve než po uplynutí 30 dnů od 
jeho aktivace. 

5. Cena Zvýhodnění  

5.1. Zvýhodnění je zpoplatněno měsíčním Paušálním poplatkem. 
Aktivace a deaktivace zvýhodnění je zdarma.  

5.2. Výše Paušálního poplatku se řídí platným Ceníkem služeb 
Operátora.  

5.3. Výše Paušálního poplatku za využívání Zvýhodnění 
účtovaného v měsíci, ve kterém došlo k aktivaci či deaktivaci 
Zvýhodnění, se určí jako poměrná část z měsíčního poplatku 
za používání Zvýhodnění, přičemž poměr odpovídá poměru 
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počtu dní, kdy bylo Zvýhodnění aktivní vůči celkovému počtu 
dní v daném zúčtovacím období.  

5.4. Paušální poplatek se započítává do Minimálního měsíčního 
plnění. Využití Zvýhodnění může mít vliv na dosažení zvolené 
úrovně Minimálního měsíčního plnění, povinnost platit 
minimální měsíční plnění však není aktivací Zvýhodnění 
dotčena. 

6. Závěrečná ustanovení  

6.1. Sítí T-Mobile se rozumí síť elektronických komunikací 
provozovaná společností T-Mobile Czech Republic a.s.  

6.2. Volání a posílání SMS na telefonní čísla virtuálních 
operátorů, která jsou provozována v síti T-Mobile, a na 
telefonní čísla provozovaná v síti T-Mobile pod jinou 
obchodní značkou než značkou T-Mobile (např. 
MOBIL.CZ), se nepovažuje za provoz do sítě T-Mobile a je 
účtován jako hovory a SMS mimo síť T-Mobile. 

6.3. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit 
tyto Podmínky v celém rozsahu. Takové změny budou 
Účastníkovi oznámeny zákonem stanoveným způsobem 

6.4. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 26.1. 2014. 


