Obchodní podmínky
pro balíček
„Datuji v Unii“
(dále jen „Podmínky“)
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681

1. Tyto Podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost
T-Mobile Czech Republic a.s. pod obchodní značkou
mobil.cz (dále jen „Operátor“) poskytuje služby
elektronických komunikací, konkrétně tarifní zvýhodnění
Datuji v Unii (dále jen „Balíček“). Balíček obsahuje přístup
ke službě připojení k síti Internet prostřednictvím
technologie 2G/3G (dále jen „datová služba“) na jeden
měsíc za podmínek dále uvedených.
2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových
stránkách www.mobil.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 vždy rozhodující znění uveřejněné na
shora uvedených internetových stránkách.
3. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách
se na využití Balíčku přiměřeně užijí ustanovení
aktuálních Všeobecných podmínek mobil.cz
s platným Ceníkem služeb, které jsou zveřejněny
na www.mobil.cz, a ustanovení platného právního
řádu České republiky.
4. Balíček lze aktivovat na žádost Účastníka
v samoobsluze na www.mobil.cz, zasláním SMS ve
tvaru DATUJIVUNII A na číslo 3333 nebo přes infolinku
z kreditu za cenu dle aktuálního Ceníku služeb, který
je dostupný rovněž na www.mobil.cz. O aktivaci
Balíčku bude Účastníkovi zaslána informační SMS.
V případě nedostatečného kreditu v době aktivace
Balíčku nebude Balíček aktivován.
V ostatních případech bude Balíček aktivován
přesně v dobu jeho aktivace a bude platný po dobu
následujících maximálně 30 dnů (např. od 1. 1. 2011
8:35 hod. do 31. 1. 2011 8:34 hod.)
5. V rámci Balíčku získává Účastník datový limit
definovaný v aktuálním Ceníku služeb, který lze

využít v zemích, jež dle aktuálního Ceníku služeb
spadají do zóny 1. Po vyčerpání stanoveného datového
limitu nemůže Účastník dále datové služby využívat.
Prostřednictvím SMS bude Účastník informován
o dosažení 80% z celkového objemu dat, které má
Účastník v Balíčku k dispozici a rovněž v případě
vyčerpání celkového objemu dat. Po vyčerpání Balíčku
může Účastník požádat o aktivaci dalšího Balíčku.
Nevyčerpaný objem dat se nepřenáší do dalšího
zaktivovaného měsíčního období.
6. Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům službu
v co nejvyšší možné kvalitě. Bližší informace o kvalitě
poskytovaných služeb jsou uvedeny v platném Ceníku
služeb, stejně jako minimální nabízená a zaručená
úroveň kvality služby, odhadovaná maximální rychlost,
inzerovaná rychlost a lhůta pro zahájení poskytování
služby.
7. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat
a měnit Podmínky v celém jejich rozsahu či nabízení
Balíčku úplně zrušit. O všech změnách bude Účastník
informován v zákonem předepsané formě.
8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti
dne 30. 4. 2016.

