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

RÁMCOVÁ SMLOUVA 310750

OPERÁTOR T-Mobile Czech Republic a s.
Tom íčko va 2144/1, 148 00 Praha 4 
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681 
Zapsaný do OR u Městského soudu 
v Praze, oddíl B, vložka 3787

Kód prodejního místa 
Obch.zástupce, kód, adresa 
Prodejce, kód

ZÁJEMCE
Obchodní
firma* i_____
Jméno, příjmení1) 

Ulice *
č.p./č.o. |800
Město *
PSČ *
Datum narození * 
IČ* / DIČ

Thomayerova nemocnice

00064190

Vídeňská

Praha 4 Krč
14059

CZ00064190
Povinný subjekt pro registr Ano (i 
smluv2)*

Ne r

Dodací adresa 3> 
Obchodní firma 
Jméno, příjmení* 
Ulice* 
č.p.*/č.o.
Město*
PSČ*
Kontaktní telefon4)" 
Email
Způsob doručení5)

800

Thomayerova nemocnice

Vídeňská

Praha 4 Krč

14059

dobírka, Česká pošta

Operátor a Zájemce tímto uzavírají Účastnické smlouvy 
v počtu telefonních čísel uvedených v Příloze č. 1, na 
základě které bude Operátor Zájemci poskytovat 
Základní a doplňkové Služby elektronických komunikaci 
a související (dále souhrnně jen Služby) v rozsahu, který 
si smluvní strany sjednají, a Zájemce se zavazuje platit 
za tyto Služby řádné a včas sjednanou cenu.

Doba trváni Účastnických smluv se řídi příslušným 
ustanovením Rámcové smlouvy specifikované v záhlaví 
tohoto formuláře. Rámcová smlouva stanoví, jestli je 
Účastnická smlouva uzavřena na dobu určitou dle 
platnosti Rámcové smlouvy anebo Rámcová smlouva 
odkazuje na autonomii Účastnických smluv při 
sjednávání jejich doby trvání.

Sjednaná doba trvání Účastnické smlouvy začíná běžet 
dnem aktivace sjednané Služby. Pokud v Rámcové 
smlouvě, resp. V Účastnické smlouvě není uvedeno 
jinak, přechází Účastnická smlouva po uplynutí doby 
určité v ní sjednané do režimu doby neurčité.

Obsah Účastnické smlouvy a nedílnou součást 
Účastnické smlouvy tvoři tyto dokumenty (dále jen 
„Dokumenty"):

SMLUVNÍ
UJEDNÁNÍ

podmínky zachycené v tomto formuláři, 
včetně podmínek sjednaných v části 
formuláře ' Příloha č.1 Seznam 
Účastnických smluv,
Všeobecné podmínky společnosti T- 
Mobile Czech Republic a s. (také jen 
„Všeobecné podmínky"), 
platné Podmínky zpracováváni
osobních, identifikačních, provozních a 
lokalizačních údajů, 
platný Ceník služeb.

TMCZ_RS_RPA 01 Formulář je platný od 1. 5. 2018

■ další podmínky:
• Podmínky zvoleného tarifu a dalších

zvolených Služeb,
■ Podmínky přenesení čísla,
* Obchodní podmínky T-Mobile služby m-

platba,
■ Obchodní podmínky Platebních služeb T-

Mobile
Přednost Dokumentů se řídí čl. 2.2 Všeobecných 
podmínek, nikoliv pořadím uvedeným výše. Veškeré
podmínky jsou k dispozici na wwwt
mobile.cz/novyzakaznik.

Stra

http://www.t-mobile.cz

