
 

1. Tyto Obchodní podmínky nabídky získání Internetu v mobilu pro 
stávající zákazníky TMCZ v tarifu Podnikatel Plus 450 a 700, kteří 
si tarif aktivovali do 23.6.2012 (dále jen „Podmínky“) závazně 
upravují pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic 
a.s. (dále jen „TMCZ“) Internet v mobilu v ceně měsíčního 
paušálního poplatku tarifu Podnikatel Plus 450 a 700 svým 
zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) 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 Obchodních podmínek tarifů Podnikatel Plus, 
Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
pro podnikatele, příp. spotřebitele dle postavení Účastníka, 
Podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních a 
lokalizačních údajů účastníků (dále jen „VPST“), platného Ceníku 
služeb a ustanovení platného právního řádu České Republiky. 

4. Předmětem této nabídky je získání Internetu v mobilu v ceně 
měsíčního paušálního poplatku tarifu Podnikatel Plus 450 a 700 i 
pro stávající Účastníky. V případě tarifu Podnikatel Plus 450 získá 
Účastník Internet v mobilu Standard, v případě tarifu Podnikatel 
Plus 700 získá Účastník Internet v mobilu Klasik. Internet v mobilu 
je neoddělitelně spojen s tarifem Podnikatel Plus (s výjimkou tarifu 
Podnikatel Plus 250), změnou tarifu na jiný tarif než Podnikatel 
Plus 450, 700, 1100 a 1600 bude Internet v mobilu automaticky 
zpoplatněn dle platného Ceníku služeb. 

5. Má-li Účastník Internet v mobilu již k datu účinnosti této nabídky 
aktivní se závazkem na dobu určitou, je nutné tento závazek 
dodržet, a to za následujících podmínek:    

- v případě tarifu Podnikatel Plus 450 a existence  
Internetu v mobilu Standard, Klasik anebo Premium se 
závazkem Účastník po dobu platnosti tohoto tarifu neplatí 
cenu za internet v mobilu Standard; v případě varianty 
Klasik nebo Premium hradí Účastník rozdíl v částkách 
mezi cenou za Internet v mobilu Klasik a Internet 
v mobilu Standard nebo rozdíl mezi cenou za Internet 
v mobilu Premium a Internet v mobilu Standard až do 
konce původně sjednaného závazku; Internet v mobilu 
Účastníkovi zůstává po celou dobu  ve variantě původně 
sjednaného závazku 

- v případě  tarifu Podnikatel Plus 700 a existence 
Internetu v mobilu Standard, Klasik anebo Premium se 
závazkem Účastník po dobu platnosti tohoto tarifu cenu 
za Internet v mobilu Standard a Klasik neplatí, v případě 

varianty Standard Účastníkovi ale zůstává původní FUP; 
v případě varianty Premium hradí Účastník rozdíl 
v částkách mezi cenou za Internet v mobilu Klasik a 
Internet v mobilu Premium až do konce původně 
sjednaného závazku; Internet v mobilu Účastníkovi 
zůstává po celou dobu původně sjednaného závazku  ve 
variantě Premium. 

- měl-li Účastník nastavenou slevu na Internet v mobilu, 
bude se mu výše slevy započítávat až do výše 
případného rozdílu mezi jednotlivými variantami Internetu 
v mobilu, kterou by měl Účastník nějaký rozdíl platit. 

6. Nabídka se nevztahuje na Účastníky, kteří mají v době této nabídky 
aktivní tarifní zvýhodnění Internet+ či mají na předmětné hlasové 
SIM kartě aktivován Internet komplet.  V případě, že si Účastník 
zruší Internet+, resp. vyjme SIM kartu s tarifem Podnikatel Plus 
z Internetu Komplet, může si Účastník zdarma zažádat o nastavení 
Internetu v mobilu v rámci tarifu Podnikatel Plus za těchto 
podmínek. 
 

 
7. TMCZ si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tuto 

nabídku. Takové změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění na 
internetových stránkách TMCZ, nebude-li stanoven termín 
pozdější. 
 

8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24. 6. 2012. 

 

Obchodní podmínky nabídky získání Internetu 
v mobilu pro stávající zákazníky TMCZ v tarifu 
Podnikatel Plus 450 a 700 
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 
 


