
n Zájemce souhlasí se zasíláním obchodních sděleni .1
s poskytováním marketingových informaci uhsahuiičich 
nabídky služeb íi produktu jmých subjektů oJhínycli od 
(tperautra dle l'Zi H

[j Zájemce souhlasí > tím. aby Operátor získal 
v souladu sil. fi P/Oť informace o jeho platební morálce 
nutné k pusou/.cm jeho žádosti o uzavřeni 1. ěustniché 
smlouvy. a to z pozitivní databáze sdruženi SOL US 
lvům sol lis cz>. jehož ;e Operátor Členem.

/.ÁVĚRKČSA
UJilIlNAMi

Operátor a Zájemce se dohodli, že se uvedené l.čustnické 
smlouvy v Příloze i. I Seznam t častnickych smluv posuzuje 
samostatně. Tyto /ájemee a Operátor se dohodli. že intiirmaec 
o uzavřeni a změnách Účastnické smlouvy bude Operátor 
Zájemci zasílat do schránky i -Hov umístěné rta zákaznickém 
úétu Zájemce na portálu Máj "I -Mobile (dále jen „schránka T- 
Bnv") IXi doby aktivace zakuzinckého tiétu na portálu M11 j T- 
Mobile nalezne /aivince tntiirmaee o Účastnické srnlouvé 
v dočasném i-Boxu na stránkách mw l-muhilc.c/.l-hox 11 to 
po zadaní C'da /akazmeké smlouvy t;e uvedeno v z.ihlav 
tohoto formuláře 1. ílsln osoimiho dokladu /ájemee uvedeného 
na :ém Účastnické smlouvo a zenté vydám tolmto dokladu 
Potvrzeni zasiiana do schránky I-Box nemají charakter 
potvrzujiciho obchodního dopisu Operátor rovněž nebude

přihlížet k potvrzeni o uzavření Účastnické smlouvy zaslané 

/ájeincem.Uíustmkem a takové potvrzení tak nebude mít vliv 
na obsah této Účastnické smlouvy.

Pokud tato Účastnická smlouva podléhá povinností uveřejnit ji 
v registru smluv, tak v souladu se zákonem č. .14t)'2fH5 Sb.. o 
registru smluv, smluvní strany v rámci takového uveřomém 
zaécrni veikeré osobni údaje a nbehodni lajěnisp i v teto 
Účastnické smlouvě obsažené

Zájemce prohlašuje, že mčl možnost se zeptat Operátoru 11a 
v ke. co tnu v teto Smlouv ě vě. Dokumentu nebylo jasné éi 
srozumitelně že jeho otázky hyly Operátorem zodpovězeny a 
po doplňujícím vysvětleni jsou mu již víechna ustanoveni 
zřejmá a srozumitelná

Vyplňte údaje o fy zické osobě, ty zieké osobě - podnikateli, zodpovědné osobě nebo statutárním orgánu právnické osobv.
Pokud I častmk Zájemce není nositelem rodného čísla, doplňte datum narozeni

Oznaéie „Ano” v ptip.-uiě, že podmiňuic-li zákon í kil) 20! f\b.o registru smím. ve zněm pozdějších předpisů, mihy li účinnosti 
i čjstnieke smlouvy jejím oveře;néniui v registru smluv V opačném případě označiv ..Se"
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