
 

 

Vážení zákazníci, 
 
přistoupili jsme ke změně našich všeobecných podmínek (VOP) a našeho ceníku.  
 
VOP a ceník ve znění těchto změn jsou účinné od 7.1.2018.  
 
VOP a ceník ve znění těchto změn jsou dostupné na naší internetové stránce a na kontaktním místě na adrese 
nám. Svobody 526, Třinec, PSČ 739 61. 
 
Ve VOP jsme v návaznosti na nové požadavky zákona o elektronických komunikacích upravili pravidla, za nichž 
jsme oprávněni jednostranně měnit smlouvu, včetně způsobů, jimiž Vás informujeme o takové změně a o Vašem 
právu odstoupit od smlouvy, nebudete-li se změnou souhlasit. Do VOP jsme též zakotvili, že v případě Vaší 
výpovědi smlouva zaniká uplynutím 30 dnů. S ohledem na naší stávající praxi jsme přesvědčeni, že tyto změny 
jsou pouze formální. 
 
V ceníku jsme upravili pravidla pro deaktivaci datového balíčku a pro změnu jeho velikosti. Litujeme, ale vypnout 
datový balíček a obratem jej znovu aktivovat již nebude možné. Vypnout datový balíček (aby se automaticky 
neobnovil v dalším měsíci) či změnit jeho velikost bude možné jednou měsíčně. Budete-li si přát balíček vypnout, 
učiníme tak vždy ke konci měsíce; požadavek na deaktivaci lze odvolat. Cenu datového balíčku budeme vždy 
účtovat poměrně od jeho aktivace (resp. obnovení) do konce měsíce, nedojde-li ke změně (velikosti) datového 
balíčku.  
 
Nic se nemění na tom, že změníte-li balíček, resp. velikost balíčku, zaplatíte za původní i nový balíček vždy jeho 
poměrnou cenu do/ode dne této změny. Nic se nemění ani na tom, že budete-li si přát data nad rámec Vašeho 
datového balíčku, můžete (vedle změny jeho velikosti) data dokoupit prostřednictvím tzv. FUP reset, a to i 
opakovaně, za poloviční cenu. Nic se nemění ani na tom, že takto dokoupená data, která nespotřebujete, se 
převádí do dalšího měsíce. Věříme, že tyto možnosti, případně jejich kombinace, jsou velmi vstřícné a cenově 
výhodné. 
 
Doufáme, že nejde o změny, které by zákazníky mohly vést k ukončení využívání našich služeb; budeme však 
respektovat, pokud zákazník odstoupí od smlouvy, nebude-li dané změny VOP a ceníku akceptovat, a to 
písemným odstoupením obsahujícím uvedení tohoto důvodu a doručeným nám nejpozději 6.1.2018 na adresu 
Moraviatel a.s., nám. Svobody 526, Třinec, PSČ 739 61, anebo svým jednáním na našem kontaktním místě na 
téže adrese a v téže lhůtě. V takovém případě je smlouva ukončena uplynutím dne 6.1.2018.  
 
Ukončením smlouvy dojde k ukončení poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím SIM karty 
zákazníka a může dojít ke ztrátě telefonního čísla. Proto prosíme každého zákazníka, bude-li mít v úmyslu 
odstoupit od smlouvy z výše uvedeného důvodu, aby nás v předstihu kontaktoval a informoval se o možnosti 
přenesení telefonního čísla k jinému poskytovateli telekomunikačních služeb. 


