
DODATEK - PRODLOUŽENÍ 
ÚČASTNICKÝCH SMLUV

RÁMCOVÁ SMLOUVA 49628219

OPERÁTOR T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1,148 00 Praha 4 
IČ 649 49 648, DIČ CZ64949681 
Zapsaný do OR u Městského soudu 
v Praze, oddíl B, vložka 3787

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

ÚČASTNÍK Obchodní firma Město Valtice
IČ 00283665

Zástupce
Jméno, příjmení, titul
Ulice
Město
PSČ
RČ/Datum narození 
Státní příslušnost 
Doklad - číslo - platnost

Dodací adresa

Obchodní firma 
Jméno, příjmení 
Ulice 
č.p. / č.o.
Město
PSČ
Kontaktní telefon

Povinný subjekt pro registr Smluv: Ano X Ne[ sob doručení 
kurýr
dobírka, Česká pošta

Město Valtice

nám. Svobody 
21/
Valtice
69142

SMLUVNÍ Účastník a Operátor tímto Dodatkem sjednávají změnu doby trvání

UJEDNÁNÍ Účastnických smluv, na základě kterých operátor poskytuje

Účastníkovi služby u telefonních čísel uvedených v tabulce „Seznam 
Účastnických smluv" v Příloze č. 1. tohoto Dodatku, a to na dobu 

určitou v délce trvání uvedenou v téže tabulce. Sjednaná doba začíná 

platit okamžikem účinnosti tohoto Dodatku, poté se sjednaná doba 
trvání změní na dobu neurčitou.

Zájemce je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty a finanční 
vypořádání řádně a včas ve lhůtě splatnosti uvedené na Vyúčtování.

Účastník podpisem tohoto Dodatku stvrzuje, že jsou mu známy a bez 

výhrad souhlasí splatným zněním těchto Dokumentů, přičemž 

přednost Dokumentů se řídí čl. 2.2 Všeobecných podmínek, nikoliv 

níže uvedeným pořadím:

■ Všeobecné podmínky platné od 30.4.2016 a od 1.9.2017,

■ platné Podmínky zpracování osobních, identifikačních, provozních 

a lokalizačních údajů

■ Ceník služeb

■ Obchodní podmínky sjednaného tarifu a sjednaných balíčků

■ Obchodní podmínky Platebních služeb T-Mobile a T-Mobile služby 

m-platba
Tyto Dokumenty se stávají nedílnou součástí Účastnické smlouvy. 

Veškeré podmínky jsou k dispozici na www.t-mobile.cz/.
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ZÁVĚREČNÁ Současně nastavení udělených souhlasů, resp. nesouhlasů se 
UJEDNÁNÍ zpracováváním údajů dle PZOÚ je k dispozici v aplikaci Můj T-Mobile či 

na Zákaznickém centru. Účastník si má právo kdykoliv nastavení 

udělených souhlasů, resp. nesouhlasů se zpracováváním údajů dle 
PZOÚ zdarma změnit, a to bud v aplikaci Můj T-Mobile či na 

Zákaznickém centru.

Podmiňuje-li zákon č. 34Q/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „ZRS"), nabytí účinnosti Účastnické 

smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv dle ZRS, pak bez ohledu na 
ustanovení předchozí věty nabude Účastnická smlouva účinnosti 

nejdříve okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle ZRS. Pokud 
tato Účastnická smlouva podléhá povinnosti uveřejnit ji v registru 

smluv, zavazuje se ji Zájemce v registru uveřejnit do 30 dnů od podpisu

této Účastnické smlouvy a současně se smluvní strany výslovné 

dohodly na tom, že v souladu se ZRS Zájemce v rámci uveřejnění této 
Účastnické smlouvě v registru smluv začemí veškeré osobní údaje a 

obchodní tajemství v této Účastnické smlouvě obsažené.

Účastník a Operátor se dohodli, že informace o uzavření a změnách 
Účastnické smlouvy bude Operátor Účastníkovi zasílat do schránky T- 
Box umístěné na zákaznickém účtu Účastníka na portálu Můj T-Mobile 

(dále jen “schránka T-Box“). Potvrzení zasílaná do schránky T-Box 
nemají charakter potvrzujícího obchodního dopisu. Operátor rovněž 
nebude přihlížet k potvrzení o uzavření Dodatku k Účastnické smlouvě 

zaslané Účastníkem a takové potvrzení tak nebude mít vliv na obsah 

Účastnické smlouvy.

PODPISY Dne 24.3.2019
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PŘÍLOHA Č. 1: SEZNAM ÚČASTNICKÝCH SMLUV

Telefonní číslo Požadovaný tarif Typ přístroje Cena Doplňková Délka
přístroje sleva/HW trvání

budget smlouvy.

Poznámka

POZNÁMKA;
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