
zv v hojněných podmínek :i současně uhradil vr výši součtu 
niřvič ulili paušálu zliývtijirirh du ku niť sjednaní doby 
jejího trsáni ftozhodujici jc přitom základní cena měsíčního 
paušálu s DI'H naposledy vyúčtovaného ve Vyúčtovaní. kleta 
ií u\oděna v Leníku i. noho součtu minimálního sicdnaného 
ničsičního plním zbyviijlcich du konce sjednané doby Irvani 
Smlouvě

Operátor a l častitik se současní dohlídli, že po ukončeni 
1'uvodm Účastnické smlouvy nehodo telefonní číslo livcdcue v 
..SLViianm Účastnických smluv" převedeno \ souladu s 
íl.2,6.4. Všeobecných podmínek na předplacenou službu 
I wist s tarifem 1 wisi ISaSini".

ÚČASTNIC
KÁ

SMI.Ol V A 
SMI TVM 

U.IH5NÁNI

liperaliu a /airmcc límts' uzavírají novou l časmickim 
smlouvu, na zakladč které bude Operátor Zájemci poskytovat 
/akladm a doplákovč Služby cleklroniokych sornumkaci a 
sounseiiet sluřbv ulálo souhrnně jen „Služby i v rozsahu, 
ktere si smluvní sírany sjednali, a Zájemce se /uvazuje za tylo 
služby platil fádně a včas s,ednamui cenu

Ilobu trvaní l časuiiskyelt smluv se řídi příslušným 
uvtailovením Kameové smlouw specifikované v zahlavi 
tobolo Ibnnuláfe Rámcová smlouva danovi. jestli je 
Leasuucka smlouva uzavřena na dobu určitou dle plainosii 
Rámcově smlouvy anebo Rámcová smlouva odkazuje na 
autonomii Účastnických smluv při sjednávám lejtch tlohy 
itvani.

Sjednaná doba trvám Účastnické smlouvy začíná běžet dnem 
aktivace sjednané Služby Pokud v Rámcové smlouvě, resp 
v Uéasmieké smlouvě není uvedeno jinak, přechá/i 
I časmieka smlouva po uplynuti doby utčtle v ni siednané do 
režimu Joby neurčíte

Obsah l íastnieké smlouvy a ncdilnnu součást t fastnickč 

sinhiuvv tvoři Iv tu dokument v (dále jen ..l)okunienl>"|

pod uniky /.u b uc v Hnulo lorinul.ířl. včclut1 podmínek 
Mcdiiauych v časti f'i mulařc Seznam I častmckych siiduv, 
plame \ šeoheeite podmínky společnosti I -Mobile ( zeeb 
Keptinln a \ ual.e eu ,.\ šeobeene podmínky"), 
plame Podmínky zpracováváni osobních, identit!k.tčnicíi. 

provoznicli a lokalizačních ud.iju 
platný t Vnik slo/eb 
Julii podmínky
• Podmínky zvoleného tarifu a dalších zvolených] 

služek
■ PoJnunky přeneseni čísla.

I -Mobile službv m-pltitba. 
Obchodní podmínky Platebních služeb I -Mobile 
Pravidla pro prodej zařízeni na splátky

Záiemee s i Iper.ilorem se vlobodh. že splatnost pro V y účtovaní 
siednaiia ' této Smlouvč pláli i pro \ y účtováni Služeb 
poskvmuivch Zájemci dle os-mmich l'časimckych smluv, jsou 
li lyto služby účtovány Zájemci v jednom Vyúčtovaní 
společné se Službami poskytnuly tni na zaklade této smlouvy

Q Zájemce souhlasí sc zasíláním obchodních sděleni a 
s poskytováním marketingových informaci obsahujících 
nabídky služeb a produktu Operátoru dle Podmínek 
zpracováni osobních. identifikačních. provozních a 
lokalizačních údajů Idále je ..PZOU").


