Obchodní podmínky balíčku
Internet na den
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4,
IČO: 649 49 681, (dále jen „Podmínky“)

1.	Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost
T-Mobile Czech Republic a.s. pod obchodní značkou innogy
Mobil (dále jen „Operátor“) zákazníkům využívajícím Služby
v tarifu innogy Nabito (dále jen „Účastníkům“) poskytuje
datové služby v balíčku Internet na den (dále jen „Balíček“).
2.	Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách www.
volejtesinnogy.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
webových stránkách.
3.	V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně
použije ustanovení Všeobecných podmínek innogy Mobil
a dalších podmínek Účastníkem využívaných služeb a nabídek
Operátora, platného Ceníku služeb a ustanovení platného
právního řádu České republiky.
4.	Každý Účastník Operátora využívající Služby pod obchodní
značkou innogy Nabito má nastaven automaticky základní
způsob poskytování a účtování Balíčku.

8.	Po ukončení platnosti Balíčku (tj. po uplynutí 24 hodin od
jeho aktivace) nemůže Účastník datové služby dále využívat.
Nevyčerpaný datový limit v takovém případě bez náhrady
propadá.
9.	Má-li Účastník současně aktivní balíček Internet na měsíc,
Podmínky tohoto Balíčku se nepoužijí.
10.	Doba přerušení poskytování služeb či doba blokování služeb
na účastnickém čísle neprodlužuje dobu využití datových
služeb v rámci Balíčku.
11.	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.
12.	Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit
Podmínky v celém rozsahu, stejně jako tento Balíček
zrušit a nahradit novým. O všech změnách bude Účastník
informován v zákonem předepsané formě.
13. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 11. 6. 2017.

5.	Balíček platí vždy po dobu 24 hodin od jeho aktivace
Účastníkem. Cena Balíčku je uvedena v platném Ceníku
služeb a je odečtena z kreditu Účastníka při aktivaci Balíčku.
6.	Aktivací Balíčku se rozumí sestavení datového spojení
mobilního zařízení s mobilní sítí Operátora. Během
následujících 24 hodin od okamžiku aktivace může Účastník
využívat datových služeb.
7.	V rámci Balíčku získává Účastník přístup k připojení k síti
Internet prostřednictvím technologie 2G/3G/LTE s datovým
limitem definovaným v platném Ceníku služeb. Po vyčerpání
stanoveného datového limitu se datový provoz zpomalí,
přičemž maximální možná rychlost po tomto zpomalení
je uvedena v platném Ceníku služeb; aby Účastník mohl
využívat datové služby v maximální možné kvalitě určené
pro daný Balíček, může si zakoupit balíček Internet na měsíc
s výší datového limitu a za cenu uvedenou v platném Ceníku
služeb. Balíček lze čerpat v EU roamingu, pakliže jej má
Účastník aktivován.
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