
Operátor a Účastník se současně dohodli, že po ukončení Původní 

Účastnické smlouvy nebude telefonní číslo uvedené v „Seznamu 

Účastnických smluv" převedeno v souladu s čl.2.6,4. Všeobecných 

podmínek na předplacenou službu Twist s tarifem Twist Našim+.

ÚČASTNICKÁ Operátor a Zájemce tímto uzavírají novou Účastnickou smlouvu, na

SMLOUVA- základě které bude Operátor Zájemci poskytovat Základní a
SMLUVNÍ doplňkové Služby elektronických komunikací a související služby 

UJEDNÁNÍ (dále souhrnně jen „Služby") v rozsahu, který si smluvní strany 

sjednají, a Zájemce se zavazuje za tyto Služby platit řádně a včas 

sjednanou cenu.

Doba trvání Účastnických smluv se řídí 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 

tvoří tyto dokumenty (dále jen „Dokumenty"):

* podmínky zachycené v tomto formuláři, včetně podmínek 
sjednaných v části formuláře Seznam Účastnických smluv,

■ platné Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech 

Republíc a s. (také jen „Všeobecné podmínky"),
■ platné Podmínky zpracovávání osobních, identifikačních, 

provozních a lokalizačních údajů,

■ platný Ceník služeb.

■ 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 

Pravidla pro prodej zařízení na splátky

Přednost Dokumentů se řídí čl. 2,2 Všeobecných podmínek, nikoliv 

pořadím uvedeným výše. Veškeré podmínky jsou k dispozici na

Zájemce je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty a finanční 

vypořádání řádně a včas ve lhůtě splatnosti uvedené na Vyúčtování.

Zájemce s Operátorem se dohodli, že splatnost pro Vyúčtování 

sjednaná v této Smlouvě platí i pro Vyúčtování Služeb poskytnutých 
Zájemci dle ostatních Účastnických smluv, jsou-li tyto Služby účtovány 

Zájemci v jednom Vyúčtování společně se Službami poskytnutými na 

základě této Smlouvy.

[U Zájemce souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s 

poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb 
a produktů Operátora dle Podmínek zpracování osobních, 
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále je „PZOÚ").

I~~l Zájemce souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a 

s poskytováním marketingových informaci obsahujících nabídky 
služeb a produktů jiných subjektů odlišných od Operátora dle PZOÚ.

O Zájemce souhlasí s tím, aby Operátor získal v souladu s čl. 

6 PZOÚ informace o jeho platební morálce nutné k posouzení jeho 

žádosti o uzavření Účastnické smlouvy, a to z pozitivní databáze 

sdružení SOLUS (www.solus.cz). jehož je Operátor členem.
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