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fP . . DODATEK KE SMLOUVĚ
O POSKYTOVÁNÍ T-CLOUD SLUŽEB 

PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

Zákaznické centrum - Business 
800 73 73 33

www.t-mobile.cz

RÁMCOVÁSMLOUVA 
ICT ČÍSLO 
ICT KLÍČ

OPERÁTOR T-Mobile Czech Republic a.; 
Tpmíčkova2144/
IČ 64949681.dk 
Zapsaný do ORu 
v Praze, oddíl B. vložka 3787

Republic a s.

4á(Bfea4u Mestekeh^oudu

Kód prodejního místa 
Obch. zástupce, kód, adres

ZÁJEMCE Údaje o právnické osobě,

Obchodní firma 
Havířov, p.o.
Ulice
Město
PSČ
IČ
DIČ

Zástupce
Jméno, příjmení, titul
Ulice
Město
PSČ
Datum narození 
Státní příslušnost 
Doklad - číslo - platnost

fyzické osobě - podnikateli

ASTERIX - středisko volného Času

Na Nábřeží 23/41 
Havířov 
736 01 
75085747

Údaje o fyzické osobě, zodpovědné osobě nebo osobě 
oprávněné jednat jménem právnické osoby (pro T-Cloud)

Jméno, příjmení, titul
Ulice
Město
PSČ
Datum narození 
Státní příslušnost
1. doklad - číslo - platnost
2. doklad - číslo - platnost 
E-mail
Heslo

SMLUVNÍ
UJEDNÁNÍ

Operátor a Zájemce se tímto dodatkem dohodli, že Operátor 

bude Zájemci poskytovat Služby T-Cloud specifikované 

v Příloze č.1 - Nastavení T-Cloud Služeb, která tvoří nedílnou 

součást tohoto dodatku. Služby T-Cloud se aktivují na webovém 

portále https://cloud.t-mobile.cz fdále jako „Portál").

Bez ohledu na ostatní ustanovení se Operátor a Zájemce 

dohodli, že Služby TCIoud uvedené v Příloze 5.1 tohoto 

dodatku budou na Portále Zájemci aktivovány Operátorem 

nejpozději do 30 dnů od účinnosti tohoto dodatku. Zájemce je 

oprávněn si Služby TCIoud aktivovat prostřednictvím Portálu i 

sám před jejich aktivací ze strany Operátora. Od okamžiku 

aktivace budou Služby TCIoud Zájemci účtovány.

Zájemce podpisem tohoto dodatku stvrzuje, že jsou mu známy 

a bez výhrad souhlasí s platným zněním těchto dokumentů, 

které tvoří obsah a nedílnou součást Smlouvy o poskytování T- 

Cloud služeb, ke které se uzavírá tento dodatek (dále jen 

.Dokumenty"):

Zájemce s Operátorem se dohodli, že splatnost pro Vyúčtování 

sjednaná v této Smlouvě platí i pro Vyúčtování Služeb 
poskytnutých Účastníkovi dle ostatních Účastnických smluv, 

jsou-li tyto Služby účtovány Účastníkovi v jednom Vyúčtování

společně se Službami poskytnutými na základě této Smlouvy.

■ podmínky zachycené ve Smlouvě (ve znění dodatků) a 
v tomto formuláři, a to včetně Přílohy č.1 - Nastavení T- 
Cloud služeb

■ platné Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech 
Republic as. (také jen „Všeobecné podmínky"), přičemž

Operátor upozorňuje Zájemce, že v některých Dokumentech

isou ustanovení, která bv mohla bvt považována za překvapivá.
Tato ustanovení jsou v Dokumentech vždy zvýrazněna (zejména

podtržením). Zájemce se zavazuje seznámit s podmínkami

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


ZASÍLÁNÍ T-Mobile je na základě platné právní úpravy oprávněn 
OBCHODNÍCH zasílat obchodní sdělení svým zákazníkům a každý zákazník 

SDELENI met právo vznést proti tomuto námitku, a to prostřednictvím 

následujících kanálů:

Souhlas se zasíláním marketingových nabídek od třetích 

stran společností T-Mobile:

□' Zájemce uděluje souhlas se zasíláním 
marketingových sdělení o produktech a službách třetích 
stran ze strany T-Mobile elektronickými prostředky.

Poučení: Souhlas se zpracováním osobních údajů, provozních a 

lokalizačních údajů (metadata elektronických komunikací) může 

udělit pouze fyzická osoba (uživatel služeb) a takové souhlasy 

nejsou součástí této smlouvy. Zájemce může kdykoliv odvolat svůj 

souhlas/vznést námitku, čemuž T-Mobiie bez zbytečného 

odkladu vyhoví. Oprávnění/souhlasy může Zájemce i uživatel 

služeb kdykoliv měnit v Můj T-Mobile nebo na Zákaznickém 

centru. Více informací naleznete v Zásadách zpracování osobních 

údajů na www.t-mobile.cz v sekci Ochrana soukromí.

ZÁVĚREČNÁ Pokud tato Účastnická smlouva podléhá povinnosti uveřejnit ji v 

UJEDNÁNÍ registru smluv, tak v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, smluvní strany v rámci takového uveřejnění 

začerní veškeré osobní údaje a obchodní tajemství v této 
Účastnické smlouvě a v Dodatku obsažené.

Zájemce prohlašuje, že měl možnost se zeptat Operátora na vše, 

co mu v této Smlouvě vč. Dokumentů nebylo jasné či

srozumitelné, že jeho otázky byly Operátorem zodpovězeny a po 

doplňujícím vysvětlení jsou mu již všechna ustanovení zřejmá a 

srozumitelná.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem obou 

smluvních stran.

Platí v případě, že je kolonka označena křížkem.
Formulář je platný od 25.5.2018 Strana 2/4

http://www.t-mobile.cz


SUBDOMÉNA*

CENA ZA
POČET

LICENCÍ

SPRÁVCE 3 PREFEROVANÉ VARIANTY UŽIVATELSKÉ JMÉNO/HESLO
NÁZEV SLUŽBY LICENCI 

(KČ BEZ 
DPH)

APLIKACE
(E-MAILOVÁ

ADRESA)

‘PŘI KAŽDÉ DALŠÍ 
OBJEDNÁVCE ČI ÚPRAVĚ 

LICENCÍ MUSÍ BÝT POUŽITA

(PO AKTIVACI LICENCÍ Sl 
ZÁKAZNÍK MŮŽE HESLO ZMĚNIT)

ADRESA POZNÁMKA

STEJNÁ SUBDOMÉNA



CENA ZA SPRÁVCE

NÁZEV SLUŽBY LICENCI 
(KČ BEZ

POČET
LICENCÍ

APLIKACE
(E-MAILOVÁ

DPH) ADRESA)

SUBDOMÉNA*

3 PREFEROVANÉ VARIANTY

*PŘI KAŽDÉ DALŠÍ 
OBJEDNÁVCE ČI ÚPRAVĚ 

LICENCÍ MUSÍ BÝT POUŽITA 
STEJNÁ SUBDOMÉNA

UŽIVATELSKÉ JMÉNO/HESLO 

(PO AKTIVACI LICENCÍ Sl 
ZÁKAZNÍK MŮŽE HESLO ZMĚNIT)


