
Za správnost údajů a obsah dokumentu je plně zodpovědný obchodník za  T-Mobile Program.  

T-MOBILE PROGRAM PRO : 
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH 
ČÍSLO T-MOBILE PROGRAMU: 40101345610 

HESLO pro vstup: 51795476 

KONTAKTNÍ OSOBA univerzity: JIŘÍ KOUTNÝ 

ZODPOVĚDNÝ OBCHODNÍK ZA T-MOBILE PROGRAM: DAVID MYŠKA             

LIMIT SIM na zákazníka: 5                                                      

 
Co je T-Mobile Program na JU? 
Zvýhodněné tarify pro zaměstnance s PLNÝM pracovním úvazkem a jejich rodinné příslušníky. 

Jak vstoupím do T-Mobile Programu? 
Je potřeba uzavřít smlouvu s T‑Mobile Czech Republic a.s., pokud již smlouvu máte, stačí zažádat o vstup a 
zároveň změnu tarifu dle dané nabídky. 

 
-      Na prodejně:  

            https://www.t-mobile.cz/prodejny-t-mobile   

- Na zákaznické lince: 800 73 73 73 

- Na webu: www.t-mobile.cz/program-t-mobile - zde budete potřebovat heslo pro vstup, které je uvedeno 
výše 

Co potřebuji k uzavření smlouvy? 
Doklady totožnosti potřebné k uzavření smlouvy (OP, druhý doklad, pas, výpis z OR nebo ŽL.) 

Zpracování osobních údajů 
T-M obile je, pro účely poskytování služeb a pro využití výhod T-Mobile Programu, správcem osobních údajů. 
Nad rámec údajů zpracovávaných pro účely poskytování služeb, zpracováváme informaci o účasti v programu a 
údaje o vašem zaměstnavateli, který využití T-Mobile Programu umožňuje. 

Pro účely ověření nároku na T-Mobile Program jsme oprávněni ověřovat u vašeho zaměstnavatele, zda jsou 
splněny podmínky pro jeho trvání. Váš zaměstnavatel má z důvodu plnění podmínek smlouvy a evidence 
čerpání T-Mobile Programu přístup k osobním údajům u osob, které T-Mobile Program čerpají v rozsahu jméno, 
příjmení, telefonní číslo, interní identifikátor přidělený zaměstnavatelem. 

Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na www.t-mobile.cz. 

https://www.t-mobile.cz/prodejny-t-mobile
http://www.t-mobile.cz/program-t-mobile
http://www.t-mobile.cz/
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ČASTÉ DOTAZY 
 

Jaké jsou výhody T-Mobile Programu? 

Najdete níže v ceníku, který je součástí tohoto 
dokumentu. 

 
Jak se dozvím, že už čerpám výhody? 

Formou SMS ve znění: “Dobry den, prave jsme Vas 
zaradili do T-Mobile Programu spolecnosti ….Overte 
si na Muj T-Mobile, ze mate nastaveny spravny tarif 
z Vasi zamestnanecke nabidky a cerpate tak sve 
vyhody. Pokud tomu tak neni, zavolejte nam na 
4603. Jsme radi, že jste s nami. Vas T-Mobile“ 

Po obdržení této SMS čerpáte plně výhody, včetně 
VPN. 

 
Kdy a kde uvidím zvýhodnění z T-Mobile 
Programu? 

Na první vystavené faktuře po obdržení výše 
uvedené SMS o zařazení do T-Mobile Programu. 
Tato první faktura bude rozdělena na dvě části a to 
na období před zařazením do T-Mobile Programu a 
po zařazení do T-Mobile Programu. Stejně tak budou 
rozděleny i volné jednotky (Volání/SMS/Data). 

 
Přišlo mi vyúčtování a je na něm něco 
špatně. Co mám dělat? 

Rádi vám pomůžeme vše vyřešit: 

• na prodejně: https://www.t- 
mobile.cz/prodejny-t-mobile 

• na zákaznické lince: 800 73 73 73 

 
Potřebuji změnit služby, nastavit je 
jinak? 

Rádi vám pomůžeme vše vyřešit: 

• na prodejně: https://www.t- 
mobile.cz/prodejny-t-mobile 

• na zákaznické lince: 800 73 73 73 

 
Chci využít speciální „promo nabídky“? 

Speciální „promo nabídky“ není možné kombinovat 
se zvýhodněnými službami T-Mobile Programu. 

 
 

Jedu do zahraničí? 

Automaticky máte aktivní T-Mobile Roaming Start, 
který je platný ve vybraných zemích EU. 
Doporučujeme ověřit si, dostupnost využití volání 
SMS a Dat zde. 

V případě, že cestujete mimo EU je potřeba si 
aktivovat Roaming.  Pomůžeme vám: 

• na prodejně: https://www.t- 
mobile.cz/prodejny-t-mobile 

• na zákaznické lince: 800 73 73 73 
• v aplikaci Můj T-Mobile, kterou si můžete 

stáhnout do svého mobilního telefonu 
 

Měním zaměstnavatele? 

Zaměstnavatel vás následně vyřadí z T-Mobile 
Programu a tím pádem dojde k ukončení čerpání 
výhod. Přijde vám informativní SMS o ukončení 
čerpání výhod. Je třeba si včas zajistit nový tarif ! 

 
Už nechci využívat výhody T-Mobile 
Programu: 

 
Rádi vám pomůžeme vše vyřešit: 

• na prodejně: https://www.t- 
mobile.cz/prodejny-t-mobile 

• na zákaznické lince: 800 73 73 73 

Vyřadíme vás z T-Mobile Programu a zašleme 
informativní SMS o ukončení čerpání výhod. 

             Je třeba si včas zajistit nový tarif !

https://www.t-mobile.cz/prodejny-t-mobile
https://www.t-mobile.cz/prodejny-t-mobile
https://www.t-mobile.cz/prodejny-t-mobile
https://www.t-mobile.cz/prodejny-t-mobile
https://www.t-mobile.cz/prodejny-t-mobile
https://www.t-mobile.cz/prodejny-t-mobile
https://www.t-mobile.cz/volani-a-internet-v-zahranici
https://www.t-mobile.cz/prodejny-t-mobile
https://www.t-mobile.cz/prodejny-t-mobile
https://www.t-mobile.cz/prodejny-t-mobile
https://www.t-mobile.cz/prodejny-t-mobile
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CENÍK: 
 

Hlasové tarify 
s  datovým limitem 

T 30 HIT 
------ 
T 30 

T 80 HIT 
------ 
T 80 

T 160 HIT 
------ 

T 160 

T 300 HIT 
------ 

T 300 

T 600 HIT 
------ 

T 600 

Měsíční paušály 49 Kč 145 Kč 289 Kč 349 Kč 469 Kč 
Volné minuty 30 100 neomezeně neomezeně neomezeně 

Volné SMS 10 50 neomezeně neomezeně neomezeně 

Datový limit 150 MB 400 MB 1,5 GB 3 GB 10 GB 
Sazby      

T-Mobile 0,89 0,89 0,- 0,- 0,- 

Ostatní sítě 0,99 0,99 0,- 0,- 0,- 

SMS T-Mobile 0,89 0,89 0,- 0,- 0,- 

SMS Ostatní sítě 1,- 1,- 0,- 0,- 0,- 

MMS 4,- 4,- 4,- 4,- 4,- 

Volání uvnitř firmy VPN 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 
 
 

Zvýhodnění Mobilní 
internet – balíčky 

Mobilní 
internet 
150 MB 

Mobilní 
internet 
400 MB 

Mobilní 
internet 
1,5 GB 

Mobilní 
internet 
3 GB 

Mobilní 
internet 
10 GB 

Mobilní 
internet 
30 GB 

Měsíční paušál 39 Kč 69 Kč 119 Kč 199 Kč 349 Kč 599 Kč 
Datový limit 150 MB 400 MB 1,5 GB 3 GB 10 GB 30 GB 

 
 

Mobilní internet 
- samostatná SIM 

Mobilní internet 
1,5 GB 

Mobilní internet 
3 GB 

Mobilní internet 
10 GB 

Mobilní internet 
30 GB 

Měsíční paušál 125 Kč 199 Kč 369 Kč  599 Kč 
Datový limit 1,5 GB 3 GB 10 GB 30 GB 

 
Další výhody v rámci zaměstnaneckého programu: 

• 15% sleva na Pevný internet xDSL 
• 15% sleva na Pevný internet do zásuvky 
• 15% sleva na Pevný internet  vzduchem 
• 15% sleva na Optický internet 
• 15% sleva na Satelitní TV 
• 15% sleva na T-Mobile TV 
• 15% sleva na T-Mobile Optic TV 

 
*Ostatní tarify a sazby zde neuvedené se řídí standardními cenovými podmínkami T-Mobile (www.t-mobile.cz) – dle 
Ceníku služeb pro tarifní a Twist zákazníky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Neuplatňují se na ně tedy žádné 
slevy. *všechny ceny jsou uvedeny s DPH 

O případné změně cenových podmínek programu vás bude informovat pověřený zástupce vašeho   zaměstnavatele. 

https://www.t-mobile.cz/
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