
DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY 
A ÚČASTNICKÁ SMLOUVA 

(PŘEVOD TELEFONNÍHO ČÍSLA)

Zákaznické centrum 

800 73 73 73 
www.t-mobile.cz/kontakt

RÁMCOVÁ SMLOUVA 

PŮVODNÍ

NOVÁ 310750

OPERÁTOR T-Mobile Czech Republic a.s,
Tomíčkova 2144/1.148 00 Praha 4 

IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681 

Zapsaný do OR u Městského soudu v

Kód prodejního místa 

Prodejce, kód 

Adresa prodejního místa 

i, oddíl B, vložka 3787 Kontaktní osoba 

Tel. kontakt 

E-mail

ÚČASTNÍK Obchodní firma
Jméno, příjmení, titul1’

IČ
RČ2’

Obchodní firma

Jméno, příjmení, titul

Ulice

Město
PSČ
RČ2’

IČ
DIČ

Povinný subjekt pro

právnické osobě,

Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800 

Praha 4- Krč 

14059

00064190 

CZ00064190 

3’ AnoE3 NeQ

Zástupce

Jméno, příjmení, titul” 

Ulice
PSČ, Město 

RČ%
Státní příslušnost 

Doklad - číslo - platnost

ZÁJEMCE Údaje o fyzické osobě nebo o 

fyzické osobě - podnikateli.

i)

registr smluv

DOHODA O Operátor a Účastník se dohodli, že Účastnická smlouva uvedená v 

UKONČENÍ „Seznamu Účastnických smluv"-skončí před uplynutím sjednané doby 

ÚČASTNICKÉ jejího trvání, a to kde dni, kdy bude aktivováno telefonní číslo Zájemce 

SMLOUVY k Účastnické smlouvě sjednávané mezi Operátorem a Zájemcem na 
tomto formuláři. Účastník je povinen uhradit finanční vypořádání za 
toto předčasné ukončení smluv ve výši, kterou si Operátor a Účastník 

sjednali v Původní Účastnické smlouvě. Operátor a Účastník se 

dohodli, že k ukončení Původní Účastnické smlouvy dojde nejpozději 

do 30 dnů od data uzavření této Dohody. O konkrétním datu ukončení 
původní Účastnické smlouvy Operátor Účastníka informuje

Účastník se zavazuje zaplatit řádně a včas dle vystaveného Vyúčtování 
úhradu za předčasné ukončení Účastnické smlouvy v souladu s čl. 8.3 

Všeobecných podmínek, a to ve výši úhrady nákladů spojených 

s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Účastníkovi 

poskytnuto za zvýhodněných podmínek a současně úhradu ve výši 
součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby jejího 

trvání (rozhodující je přitom základní cena měsíčního paušálu s DPH 

naposledy vyúčtovaného ve Vyúčtování, která je uvedena v Ceníku), 

nebo součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do 

konce sjednané doby trvání Smlouvy

prostřednictvím SMS zprávy.
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