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T-Mobile
program OS
KOVO
OBECNÉ INFORMACE:
Je určen všem členům naší odborové organizace, včetně těch "tajných". Na rodné číslo člena může být
vedeno až 5 tel. čísel, jenž mezi sebou mají neomezené volání zdarma. Účastník programu ručí za
řádné hrazení závazků všech svých zařazených tel. čísel- hromadné vyúčtování pak chodí na zadanou
emailovou adresu.
POSTUP PRO ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU:
Pro zařazení do programu OS KOVO musíte mít uzavřenu účastnickou smlouvu u T-Mobilu a vaše tel.
*
číslo ( potažmo rodné číslo ) nesmí figurovat v programu HMMC. Pokud v něm figuruje, musíte nejprve
kontaktovat pana Rokytu, klapka 1504, případně elektronicky na Pavel.Rokyta@hyundai-motor.cz .
Napíšete mu o které telefonní číslo- případně čísla se jedná, a své identifikační číslo ( ID ). Jakmile vám
příjde potvrzovací SMS o vyřazení z HMMC programu , pošlete na odborový email
odboryhmmc@email.cz tyto údaje: jméno a příjmení, tel. číslo, rodné číslo na které je vázáno, a
paušál o který máte zájem. Do týdne až 14-ti dnů by vám pak měla přijít informativní SMS z T-Mobilu o
zařazení do programu OS KOVO. Stejný postup platí, pokud budete v budoucnu chtít do programu OS
KOVO zařadit další svá tel. čísla.
*
Pokud máte tel. číslo vedeno u jiného operátora ( včetně Bonerixu ) je u něj potřeba dát nejprve
výpověď. Jakmile budete mít od opouštěného operátora ČVOP ( číslo výpovědi opouštěného
poskytovatele služeb ), napíšete na odborový email odboryhmmc@email.cz žádost o přihlašovací
údaje do programu OS KOVO. Po kontrole členství vám je zašleme a vy navštívíte pobočku T-Mobilu,
na které tyto údaje nahlásíte a poté uzavřete účastnickou smlouvu. Ideální je dát pak vědět, že jste
onu pobočku již navštívili, abychom vás mohli v administraci co nejdříve schválit. Do týdne až 14-ti dnů
by vám pak měla přijít informativní SMS z T-Mobilu o zařazení do programu OS KOVO.
*

*

Vlastníte-li pouze předplacenou kartu twist, musíte napsat na odborový email
odboryhmmc@email.cz žádost o přihlašovací údaje do programu OS KOVO. Po kontrole členství vám
je zašleme a vy navštívíte pobočku T-Mobilu, na které tyto údaje nahlásíte a poté uzavřete účastnickou
smlouvu. Ideální je dát pak vědět, že jste onu pobočku již navštívili, abychom vás mohli v administraci
co nejdříve schválit. Do týdne až 14-ti dnů by vám pak měla přijít informativní SMS z T-Mobilu o
zařazení do programu OS KOVO.
Chcete- li aktivovat a zařadit do programu OS KOVO úplně nové tel. číslo, postupujte jako v
předchozím bodě. :-)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Datové balíčky si pak v daném paušálu nastavujete vždy sami a dle potřeby. A to buď přímo na webu
www.t-mobile.cz/muj-t-mobile , nebo skrze aplikaci Můj T-Mobile. Po přihlášení se nelekněte
zobrazené ceny za paušál!!! Například při paušálu T1500 se tam zobrazuje suma 4.886Kč... Není v ní
totiž ještě zohledněna rámcová sleva OS KOVO..! :-D

NABÍDKA HLASOVÝCH TARIFŮ A DATOVÝCH BALÍČKŮ
Nabídka s výhodami T-Mobile programu pro členy OS KOVO + konečné ceny po aplikaci rámcové slevy v korunách
českých ( bez DPH ) :
HLASOVÉ TARIFY:

NABÍDKU TARIFŮ A JEJICH CEN NOVĚ NESMÍME
BOHUŽEL TAKTO ZVEŘEJŇOVAT, TUDÍŽ JEJICH
AKTUÁLNÍ NABÍDKU NALEZNETE VŽDY V ZAHESLOVANÉ
SEKCI "SOUBORY KE STAŽENÍ" A TO NA NAŠEM WEBU /
APLIKACI. K TĚMTO PODKLADŮM SE ROVNĚŽ
DOSTANETE SKRZE PORTÁL https://clen.oskovo.cz/
Paušály uzavřené v režimu HIT jsou automaticky se závazkem 24 měsíců. Ty, jenž jsou uzavřeny v režimu Standard,
mají platnost na dobu neurčitou.
DATOVÉ BALÍČKY:

NABÍDKU DATOVÝCH BALÍČKŮ A JEJICH CEN NOVĚ NESMÍME BOHUŽEL
TAKTO ZVEŘEJŇOVAT, TUDÍŽ JEJICH AKTUÁLNÍ NABÍDKU NALEZNETE VŽDY V
ZAHESLOVANÉ SEKCI "SOUBORY KE STAŽENÍ" A TO NA NAŠEM WEBU /
APLIKACI. K TĚMTO PODKLADŮM SE ROVNĚŽ DOSTANETE SKRZE PORTÁL
https://clen.oskovo.cz/
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 T-Mobile Programu či Rámcové smlouvy Vás bude informovat zástupce
společnosti.

