
Dohoda o převodu 
Účastnických smluv 

(pro RS)

Zákaznické centrum - Business Původní Nová
800 73 73 33, business@t-mobile.cz Rámcová smlouva 28610586
www.t-mobile.cz Zákaznická smlouva

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

Účastník Obchodní firma 
Jméno, příjmen 
IČ
RČ9

Zastoupený 
Jméno, příjmení, titul 
RČ^
Státní příslušnost 
Doklad - číslo - platnost 
E-mail o

Zájemce Údaje o právnické osobě, fyzické osobě - podnikateli

Obchodní firma Moravskoslezský kraj
Ulice 28. října 2771/117
Město Ostrava
PSČ 70200
IČ 70890692
DIČ CZ70890692
Povinny subjekt pro registr smluv AnoE Ne Cl

Údaje o fyzické osobě, zodpovědné osobě nebo statutárním 
orgánu právnické os 
Jméno, příjmení, Otu 
Ulice 
Město 
PSČ 
E-mail %
RČ"
Statni příslušnost 
Doklad číslo - plat

Zástuoce
Jméno příjmení, titul 
Státní příslušnost 
RC^'
Doklad - čistu - platnost

Ulice
Město
PSČ
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Převod bude proveden nejpozději do 10 kalendářních dnu od podpisu teto Dohody. O uskutečnění převodu bude Operátor Účastníka 
i Zájemce informovat Operátor je oprávněn Účastníkovi při technickém prováděni převodu přerušit poskytovaní Služeb na dobu 
nezbytné nutnou.
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Zájemce s Opeiato-em se dohodli že splatnost pro Vyúčtovaní sjednaná v této Smlouvě pláli i pro Vyúčtovaní Služeb poskytnutých 
Zaiemci dle ostatních Účastnických smluv, jsou-li tyto Služby účtovaný Zájemci v jednom Vyučovaní společné se Službami 
poskytnutými na základě této Smlouvy.
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V ohpadě že převáděná Účastnická smlouva s telefonním číslem, byla zařazena do T-Mobile Podnikové sítě berou puvoon 
Učastmk a Zájemce na vědomi, ze ke dm převodu byly na SIM kadě k dotčenému íeletonmmu číslu služby Podnikové sítě 
deaktivovaný, q. toto číslo bylo z Podnikové sítě vyraženo.

Zájemce a Operátor se dohodli, že informace o uzavřeni a změnách Účastnické smiouvy bude Operátor Zájemci zasílat do schránky 
T-Box umístěné na zákaznickém učtu Zájemce na portálu Mui T-Mobile (dále jen "schránka T-Box')

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 uveřejnění začeml veškeré osobni údaje a obchodní tajemství v této Účastnické smlouvě 
obsažené.

Zájemce prohlašuje, že měl možnost se zeptat Operátora na vše, co mu v této Smlouvě vč. Dokumentů nebylo jasně či srozumitelné, 
že jeho otázky byly Operátorem zodpovězeny a po doplňujícím vysvětlení jsou mu již všechna ustanovení zřejmá a srozumitelná.

Podpisy Dne 18 .03, 20i9

Pokud Účastnlk/Zájemce není nositelem rodného čísla, informace vám nebude odesláha.
doplňte datum narozeni.

nfte,

Označte .Ano" v případě, že podmiňuje-li zákon č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabyti 
účinnosti Účastnické smlouvy jejím uveřejněním v registru 
smluv. V opačném případě označte .Ne".

04-KAS-0-36 Formulář je platný od 1. 9.2017



elefonní číslo
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fakturační skupina 3 
podrobnosti k fakturační skupině 4

|ýp Vyúčtováni služeb 3 

číslo bank. účtu

[působ úhrady 3

heslo pro blokování 3 (čtyřmístné číslo)
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řlslupdoMújT4Ňobíle/eShopu9

Lmlngový tarifů 

L regulace 14

Llasovároam- zvýbodnění 3

t.3)Patová mam. zvýhodnění

Oataroamlngllmít^
LpRS^DGEOG 

patová tarifní zvýhodnění

Navýšení datového limitu koncovým uživatelem'3 

Podrobný výpis služeb 19 
Blokovat mez. hovory 

pBlackSefry", 

ckBerryRoamlng^
Pěultlmedlálnízprávyiuus,^

,.Aud,otexaPrem,umSMS=)
hduhlassDMSaSMS platbou
Lhbssmflatbóu
Lwnloads=)
termín převodu SIM karty 24 

BMS potvrzení p převodu 29 

fyp záznamové služby =9 

Cařadlt číslo do Podnikově sítě 23

poznámka (uvedte další požadavky) 29
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