
Operátor

Účastník

Zájemce

Smluvní
ujednání

^ pohoda o převodu 
Účastnických smluv 

(pro RS)

Původní Nová
Rámcová smlouva 28610566
Zákaznická smlouva

Zastoupený 
Jméno, přljméní, titul 
RČ%
Státní příslušnost 
Poklad - číslo - platnost 
E-mail

Údaje p právnické ósobé, fyzické osobě - podnikateli

Obchodní firma Moravskoslezský kraj
Ulice 28. října 2771/117
Město Ostrava
PSČ 70200
IČ 70890692
DIČ CZ70890692
Povinný subjekt pro registr šmluv'^ AnoE NeQ

Zástupce
Jméno, příjmení, titul 
Státní příslušnost 
RČ%
Doklad - číslo - platnost

Předmětem této Dohody je převod práv a povinností Vyplývajících z Účastnických'SrhíuV specifikovaných v Příloze č. 1 této Dohody 
(dále jen .převod") mezi stranami této dohody. Zájemce vstupuje podpisem této Dohody e účinnosti ód data uskutečnění převodu 
v systémech Operátora namísto . Účastníka do všech, práv . a povinností Účastníka vy plývajících % Účastnických smlůy 
specifikovaných v Příloze č. 1 této Dohody a práv a povinností plynoucích pro Účastníka z Rámcové smlouvy specifikované výše. 
Převod budéproveden nejpozdějl do 1Ó kalendářních dnů od podpisu této Dóhody. O uskutečnění přěvbdu bude Operátor Účastníka 
i Zájemce informovat. Operátor je oprávněn Účastníkovi při technickém provádění převodu přerušit poskytování Služeb ha dobu 
nezbytně nutnou.

Zájemce výslovně prohlašuje, že předmětné Účastnické smlouvy a ptává.a povihnOšti.plýnoúcl pro Účastníka z Rámcové smlouvy 
včetně všech podmínek jsou mu známy a je si vědom a souhlasí ševšémi podmínkám! á závazky z Účásthickýčh smluv a Rámcové 
smlouvy plynoucích, včetně sjednaných smluvních pokut, Operátor uoozořňuié Zájemce, že v některých Dokumentech, které tvoři. 
Účastnickou smlouvu, isou ustanovení, která bv mohla bvt považována za ořekváólvá. Tatí) ustanovení isóu v Dokumentech vždy 
zvýrazněna fzelména podtrženími. Zájemce prohlašuje, že se s těmito uštáhovenlmi Podrobně Seznámit a bez vvhrad S nimi
souhlasí,' . ' ' - . ' '''' . - ' " '

Údaje o fyzické osobě, zodpovědné osobě hébó statutárním 
orgánů právnické Oso 
Jméno, příjmení, titul 
Ulice 
Město 
PSČ 
E-mail 
RČ%
Státní příslušnost 
Doklad - číslo - plato

Ulice:
Město:
PSČ:

Zákaznické centrum - Business
800 73 73 33, | 
www.t-mobile.cz

T Mobile Czech Republic a.s.
Tomfčkova 2144/1,148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681
Zapsaný do OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 3787

Obchodní fimna 
Jméno, příjmení,! 
IČ
RČ^

http://www.t-mobile.cz


Zájemce je povinen uhradit vyúčtovaná smluvní pokuty a finanční vypořádání řádná a včas ve Ihůtá splatnosti uvedené na 
Vyúčtování.

Zájemce s Operátorem se dohodli, že splatnost pro Vyúčtování sjednaná v této Smlouvě platí i pro Vyúčtování Služeb poskytnutých 
Zájemci dle ostatních Účastnických smluv, jšou-li tyto Služby účtovány Zájemci v jednom Vyúčtování společně se Službami 
poskytnutými na základětéto Smlouvý.

Smluvní strany se dohodly, že. pokud Rámcová smlouva neumožňuje užívání aktuálně nástavaněho . tarifu (varianty .tarifu), 
Operátor je oprávněn tarif (variantů tarifu) pro tuto Účastnickou smlouvu změnit dle podmínek sjednaných v Rámcově smlouvě, a to 
vždy na nejvíce podobný tarif (variantu tarifu). . . . . . .

Nlževyjádřenésouhlasypíatíprověéchnypřeváděnéúčastnickěsmlouvy.
QtiZájemče souhlasí se zveřejněním Údajů v telefonních Seznamech a informačních službách podnikatelů, kteří tyto služby 
poskytují. : . ...... . . .. . . . .. .

Zájemce žádá, aby u údaje v telefonním seznamu bylo uvedeno, že ši nepřeje být kontaktován za účelem marketingu .. 
Zájemce souhlasí Se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujícich nabídky služeb a 

produktů Operátora dle Podmínek zpracovávání osobních, identifikačních, provozních.á.lokajizačnlóh údajů (dále také .PZÓÚ?). 
Q*) Zájemce souhlasí se zasíláním obchodních sděleni a s poskytováním marketingových informaci obsahujících nabídky služeb a! 

produktů jiných subjektů odlišných ód Operátora dle RZOÚ. . . . ; '
Zájemce j@ ^politicky exponovanou osobou" ve smyslu §4, odst. 5 zákona č.,253/2008$b. .. ... . . .
Zájemce souhlasí s.tím, aby Operátor získal v souladu s čl. 6 PZpÚ informace o jeho platební morálce nutně k poSOuzení.jeho 
žádosti o uzavřeni Účastnické smlouvy, a to z pozitivní databáze sdruženi SOLÚS íwww.sdlus.czj. jehož je Operátor členem.

V případě, že převáděná Účastnická smlouva s telefonním číslem, byla zařezána do Ť-Móbile Podnikově sítě, berou původní 
Účastník a Zájemce na vědomí, že ke dní převodů byly na SIM kádě k dotčenému telefonnímu číslu služby Podnikově sítě 
deaktivovány, t|. toto číslo bylo z Podnikové sítě vyřazeno,

Zájemce a Operátor se dohodil, že informace o uzavření a změnách Účastnická smlouvy bude,Operátor Zájemci zasílat do schránky 
T-Box umístěné na zákaznickém účtu Zájemce na portálu Můj T-MObile (dále jen "schránka T-Bóx").

Pokud tato Účastnická smlouva podléhá povinnosti uveřejnit ji v registru smluv; tak v souladu se zákonem č 340/2015 Sb., o registru 
smluv, smluvní strany v rámci takového uveřejněni začéfhl veškerá osobní údaje a obchodní tájernství v této Účastnické smloúvě 
obsažené.

Zájemce prohlašuje, že měl možnost se zeptat Operátora ná vše, co mu v této Smlouvě vč. Dokumentů nebylo jasrié či srozumitelně, 
že jeho otázky byly Operátorem zodpovězeny a po doplňujícím vysvětleni jsou mu jižvšechnaustanověnízřejmá a srozumitelná.

osoby.
Pokud Účastník/Zájemde není nositelem rodného čleta, 
doplňte datum narození. .

načenaldížkem.. 
le Pevný. Internet. ... . .

i) Slouží také pro zaslání potvrzení o provedeni převedu. Pbkud jej nevyplníte,, 
informace vám nebudě ddéšiána. ...

3) Označte .Ano" v připadá, že podmlňuje-ll zákon č. 34Q/2015 
Sb., o registru Smluv, ve znáni pozdějších předpisů, nabytí 
účinností Účastnické smlouvy jejím uveřejněním v registru 
smluv. V opačném případě označte .Ne"..
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