Obchodní podmínky
pro balíček „DATA 24“
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4,
IČO 649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
(dále jen „Podmínky“)

1. Tyto Podmínky stanoví pravidla a podmínky, za nichž
společnost T-Mobile Czech Republic a.s. pod obchodní značkou MOBIL.CZ (dále jen „Operátor“) poskytuje
datový balíček Data 24 (dále jen „Balíček“) k předplacené
službě elektronických komunikací v tarifu Mobil.cz.
2. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách
www.mobil.cz. V otázkách neupravených těmito
Podmínkami se poskytování předplacených služeb řídí
Všeobecnými podmínkami, Obchodními podmínkami
EU roamingu MOBIL.CZ a platným Ceníkem služeb,
které jsou všechny zveřejněny na stránkách www.mobil.cz,
a ustanoveními platného právního řádu České republiky.

8. U Účastníka, který má souběžně k dispozici data
za dobití a data z Balíčku, probíhá čerpání dat nejprve
z dat v Balíčku a následně pak dat z dobití:
9. Při vyčerpání 80% a 100% datového limitu z Balíčku
a rovněž při deaktivaci Balíčku obdrží Účastník
SMS notifikaci.
10. Data se v Balíčku účtují po 1kB.
11. Balíček nelze převést jinému Účastníkovi
předplacené služby mobil.cz.

3. Balíček lze zakoupit za cenu dle aktuálního Ceníku
služeb, který je dostupný na www.mobil.cz, k předplacenému tarifu mobil.cz, a to jeho aktivací v samoobsluze, zasláním SMS ve tvaru DATA24 A na číslo 3333 nebo
přes infolinku. Cena Balíčku je odečtena z kreditu při
aktivaci Balíčku.

12. 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.

4. Balíček nemůže být aktivován současně s balíčkem
Extra Data a/nebo Mega Data a/nebo Rychlý Giga.
Balíček může být aktivován současně s daty zdarma
za dobití.

13. Operátor si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit
možnost aktivace a využívání Balíčku a měnit Podmínky
v celém jejich rozsahu. O změnách bude Operátor
informovat Účastníka zákonem stanovenou formou.

5. V rámci Balíčku získává Účastník datový limit definovaný v aktuálním Ceníku služeb. Po vyčerpání stanoveného datového limitu nemůže Účastník dále datové
služby využívat. Balíček lze čerpat v EU roamingu,
pakliže jej má Účastník aktivován.

14. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti
dne 24. 11. 2018.

6. V případě dobití kreditu během platnosti Balíčku
se datový limit navyšuje o data za dobití.
7. Balíček má vždy platnost 24 hodin nebo do vyčerpání stanoveného datového limitu podle toho, která ze
skutečností nastane jako první. Po vyčerpání stanoveného datového limitu či po uplynutí 24 hodin od aktivace Balíčku lze aktivovat Balíček znovu. Nevyčerpaný
objem dat nelze převést a bez náhrady propadá.

