ODBOROVÝ PAUŠÁL
Dlouho se o něm již spekulovalo, ale nic není jednoduché
3./ pokud chcete aktivovat úplně nové telefoní číslo, musíte
jak se na první pohled zdá! Nicméně peripetie jsou u konce
tak učinit skrze odkaz www.t-mobile.cz/web/cz/program-ta nyní vám konečně můžeme nabídnout služby, jenž zajistil
mobile V pravé části stránek se přihlaste do Vašeho Tve spolupráci s T-Mobile náš odborový svaz KOVO. Výhodou
Mobile Programu pomocí přihlašovacích údajů a stiskněte
oproti firemnímu paušálu v HMMC je to, že jej mohou
tlačítko Chci se registrovat do T-Mobile Programu. Číslo Tvyužívat všichni naši členové, včetně agenturních!!! Níže
Mobile programu a heslo T-mobile Programu Vám sdělí
stručné podmínky a instrukce, kompletní návod pak
pověřený administrátor ZO OS KOVO. Stiskněte tlačítko Chci
naleznete na našich webových stránkách
koupit novou SIM. Dále již pokračujte dle standardních
www.odboryhmmc.cz
pravidel internetového prodeje. Stránky Vás povedou bod
1./ pokud již je vaše RČ registrováno v našem firemním
po bodu ke zdárné aktivaci nového telefonního čísla.
programu, musíte z něj nejprve vystoupit. Souběh
firemního a odborového paušálu totiž není možný! To
4./ Pokud chcete přejít od jiného operátora, musíte u něj
uděláte například tak, že kontaktujete pana Rokytu, klapka
1504, případně elektronicky na Pavel.Rokyta@hyundaidát nejprve výpověď. Od opouštěného operátora obdržíte
motor.cz ). Napíšete mu o které telefonní číslo, případně
Číslo Výpovědi Opouštěného Poskytovatele služeb (ČVOP).
čísla se jedná a své identifikační číslo ( ID ). Jakmile budete
Toto číslo potřebujete pro úspěšné přenesení Vašeho čísla.
vyřazeni, lze vás obratem navést do programu odborového.
O2 Czech Republic - máte předplacenou kartu -> Zavolejte
na *33 / máte paušál -> pošlete výpověď poštou na adresu
2./ to uděláte tak, že kontaktujete svého předsedu ZO na
O2 Czech Republic a.s. nebo navštivte prodejnu O2.
mail: odboryhmmc@email.cz , jenž je zároveň i
Vodafone
ustanoveným administrátorem. V případě, že již máte
- máte předplacenou kartu -> zavolejte na číslo *077
uzavřenou v síti T-Mobile paušální smlouvu na své rodné
(budete potřebovat heslo do hlasové samoobsluhy) / máte
číslo a nejste již členem firemního programu (viz bod 1),
paušál -> pošlete výpověď poštou na adresu Vodafone nebo
stačí sdělit předsedovi potřebné osobní údaje nutné k
navštivte prodejnu Vodafone. Pak pokračujte viz bod 3 a
registraci do T-Mobile Programu a daný administrátor je
vyberte si tarif podle názvu- ceny jsou uvedeny ještě před
přepošle e-mailem osobní konzultantce společnosti Tslevou!!!
5./ pro přechod z twistu postupujte stejně jako v bodě 3, tj
Mobile, která po ověření Vámi poskytnutých údajů Vaši
žádost přijme nebo odmítne. Nutné údaje jsou ( tel. číslo
najeďte na www.t-mobile.cz/web/cz/program-t-mobile ,
jenž chcete do programu zavést, RČ, jméno a příjmení na
zadejte číslo a heslo programu ( na vyžádání sdělí předseda
koho je SIMka vedena, adresa tr. bydliště a je nutno mít
) a pokračujte dle dalších instrukcí.
Paušál lze uzavřít i na pobočce T-Mobile, vždy ale musíte
vybrán příslušný tarif T-Mobile Programu OS KOVO). Datové
zvýhodnění si už pak po převedení nastavíte v internetové
předem obsluze sdělit, že jde o program pro OS KOVO! A
samoobsluze či infolince sami!
znát jeho číslo, heslo a IČ naší ZO.
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH
!!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!
Všechna čísla v programu schvaluje předseda ZO, tedy já.. Limit SIMek na hlavu je 5. Jakmile je první zařazena do programu,
všechny následující jsou tam již navedeny automaticky také. Pokud překročíte limit 5-ti čísel, budou všechna okamžitě
vyřazena a další pokračování v programu nebude možné! To samé platí při ukončení členství v naší ZO. Pokud si jakýkoliv člen
nechá na své SIM nastavit zvýhodněný EU roaming, automaticky je deaktivována množstevní sleva na paušál a provoz.
Doporučujeme tedy, aby si každý člen pohlídal a případně nechal zvýhodněný EU roaming deaktivovat, jinak přichází o slevy
pod rámcovou smlouvou! Nabádáme si tedy si nechat nastavit standartní T-Mobile roaming ( start )
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI
CZECH

NABÍDKA PAUŠÁLŮ A DATOVÝCH BALÍČKŮ
Nabídka tarifů s výhodami z T-Mobile Programu pro členy OS KOVO + konečné ceny po aplikaci výhod (slev) v Kč (bez DPH)
plynoucí z T-Mobile Programu.
Hlasové tarify:

Telefonní čísla uzavřená v režimu HIT jsou automaticky se závazkem 24 měsíců. Telefonní čísla uzavřená v režimu Standart
jsou uzavřená na dobu neurčitou.
Datové zvýhodnění:

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.

Souběžně s využíváním výhod vyplývajících z T-Mobile Programu není možné využívat časově omezené nabídky T Mobile, tzv.
promo akce (tyto budou automaticky deaktivovány při zařazení Vaší Účastnické smlouvy do T Mobile Programu).

V případě ukončení vašeho členství v Odborovém svazu KOVO nebo při ukončení Rámcové smlouvy Základní organizací OS
KOVO Hyundai Czech či Odborovým svazem KOVO a TMCZ budou výhody z T-Mobile Programu automaticky deaktivovány na
všech vašich SIM kartách. O ukončení poskytování výhod z T Mobile Programu můžete požádat i sami.O případné změně TMobile Programu či Rámcové smlouvy Vás bude informovat zástupce společnosti
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