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Zákaznické centrum - Business

RÁMCOVÁ SMLOUVA *

j

31868528

800 73 73 33. businessPt-mobiie.cz

www.t-mobile.cz

OPERÁTOR

ZÁJEMCE

T-Mobile Czech Republic a s
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681
Zapsaný do OR u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 3787
Obchodní
firma*

[____ _

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

Kraj Vysočina

Dodací adresa 3)

Jméno, příjmení1)
Ulice *
č.p./č.o.
Město *
PSČ*

Jméno, příjmení*
Ulice*

Jihlava

č.p. 7 č.o

58733

[57

Zižkova
57

Město*

Jihlava

Datum narození *

PSČ*

58733

IČ4/ DIČ

Kontaktní telefon4)*
Email
b doručení5)

Povinný subjekt pro registr Ano

SMLUVNÍ
UJEDNÁNÍ

Obchodní firma
Žižkova

Ne

Operátor a Zájemce tímto uzavírají Účastnické smlouvy
v počtu telefonních čísel uvedených v Příloze č. 1, na
základě které bude Operátor Zájemci poskytovat
Základní a doplňkové Služby elektronických komunikaci
a související (dále souhrnně jen Služby) v rozsahu, který
si smluvní strany sjednají, a Zájemce se zavazuje platit
za tyto Služby rádně 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.

kury;
dobírka, Česká pošta

další podmínky:
Podmínky

zvoleného

tarifu

dalších

zvolených Služeb,
Podmínky přenesení čísla,
Obchodní podmínky T-Mobile služby mplatba,
■

Obchodní podmínky Platebních služeb TMobile

Přednost

Dokumentů

se

řídí

čl.

2.2

podmínek,

nikoliv poradím

uvedeným

podmínky

jsou

dispozici

k

Všeobecných

výše.
na

Veškeré
www.tr

mobile.cz/novyzakaznik.

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
Příloha
č.1
Seznam
Účastnických smluv,
Všeobecné podmínky společnosti TMobíle Czech Republic a.s. (také jen
„Všeobecné podmínky"),
platné
Podmínky
zpracovávání
osobních, identifikačních, provozních a
lokalizačních údajů,
platný Ceník služeb,
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Symbol * označuje povinné pole

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 plat! 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.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
T-Mobile je na základě platné právní úpravy oprávněn zasílat obchodní sdělení svým zákazníkům a každý zákazník má právo
vznést proti tomuto námitku, a to prostřednictvím následujících kanálů:

Zájemce uděluje souhlas se zasíláním marketingových sdělení o produktech a službách třetích stran ze strany T-Mobile el.
prostředky.
Poučení: Souhlas se zpracováním osobních údajů, provozních a lokalizačních údajů (metadata elektronických komunikací) může
udělit pouze fyzická osoba (uživatel služeb) a takové souhlasy nejsou součástí této smlouvy. Zájemce může kdykoliv odvolat svůj
souhlas/vznést námitku, čemuž T-Mobile bez zbytečného odkladu vyhoví. Oprávnénl/souhlasy může Zájemce i uživatel služeb
kdykoliv měnit v Můj T-Mobile nebo na Zákaznickém centru. Více informací naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů na
ZÁVĚREČNÍ Operátor a Zájemce se dohodli, že se uvedené účastnické
UJEDNÁNÍ smlouvy v Příloze č. 1 Seznam Účastnických smluv

Potvrzeni zasílaná do schránky T-Box nemají charakter

posuzují samostatně. Tyto Účastnické smlouvy jsou na

potvrzujícího obchodního dopisu. Operátor rovněž nebude
přihlížet k potvrzeni o uzavření Účastnické smlouvy zaslané

sebe nezávislé a jde o samostatná smluvní ujednání.
Ukončení jedné Účastnické smlouvy nemá vliv na platnost

Zájemcem a takové potvrzeni tak nebude mít vliv na obsah
této Účastnické smlouvy.

a účinnost ostatních sjednaných Účastnických smluv.

Pokud tato Účastnická smlouva podléhá povinnosti uveřejnit

Zájemce a Operátor se dohodli, že informace o uzavřeni a
změnách Účastnické smlouvy bude Operátor Zájemci

ji v registru smluv, tak v souladu se zákonem č. 340/2015

zasílat do schránky T-Box umístěné na zákaznickém účtu

uveřejněni začerní veškeré osobní údaje a obchodní
tajemství v této Účastnické smlouvě obsažené.

Zájemce na portálu Můj T-Mobile (dále jen „schránka TBox“). Do doby aktivace zákaznického účtu na portálu Můj
T-Mobile nalezne Zájemce informace o Účastnické
smlouvě

v

dočasném

T-Boxu

na

stránkách

www.t-

mobile.cz/t-box, a to po zadání čísla Zákaznické smlouvy
(je uvedeno v záhlaví tohoto formuláře), čísla osobního
dokladu Zájemce uvedeného na této Účastnické smlouvě a

Sb., o registru smluv, smluvní strany v rámci takového

Zájemce prohlašuje, že měl možnost se zeptat Operátora
na vše, co mu v této Smlouvě vč. Dokumentů nebylo jasné
či

srozumitelné,

že

jeho

otázky

byly

Operátorem

zodpovězeny a po doplňujícím vysvětlení jsou mu již
všechna ustanoveni zřejmá a srozumitelná.

rátor/obch. zástupce:

formulář verze 1.8

ivy jejím uveřejněním v registru smluv V opačném případě označte .Ne'
Uvedfe. praslm. docracf adrasu pra zasláni objednaných SIM kareta zboží, jedná se o povinný udat
Vyplňte prosím kontaktní teletonnl čisto pro doručeni zásilky. S) Vyberte způsob doručeni KurýrfČeská počta
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Příloha č. 1

Seznam Účastnických smluv

Základní informace

V případě většího množství SIM karet vyplňte tento formulář opakovaně. Při vyplňováni tabulky se řiďte pokyny uvedenými dále

7

zadejte FS:

3

y

9

y

10

P

11

IV*

12

y

13

zadejte FS:
zadejte FS:
zadejte FS:
zadejte FS:
zadejte FS:
zadejte FS:

14

W

zadejte FS:

15

V

zadejte FS:

16

P:

zadejte FS:

17

y

zadejte FS:

1S

W:

zadejte FS:

19

P:

zadejte FS:

20

y :

zadejte FS:

Všechny simkarty budou automaticky zařazeny do PS {podniková síť) bez jakýchkoliv

Číslo objednávky zákazníka 271

Pokud si přejete aktivovat jinou službu, než je uvedena ve formuláři, anebo změnit
parametry aktivovaných služeb, jeto možné až po aktivaci SIM na zákaznickém centru.

Poznámka na dodací list2e)
i

formulář verze 1.8
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Symbol * označuje povinné pole

Příloha č. 1

Seznam Účastnických smluv

V případě většího množství SIM karet vyplňte tento formulář opakovaně. Při vyplňování tabulky se řiďte pokyny uvedenými dále

ACC_RS_RPA_01
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Symbol * označuje povinné pole

Příloha č. 1

Seznam Účastnických smluv

V případě většího množství SIM karet vyplňte tento formulář opakovaně. Při vyplňování tabulky se řiďte pokyny uvedenými dále

ACC_RS_RPA_01
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DOHODA O DATU
PŘENESENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA

T

Zákaznické centrum - Business

RÁMCOVÁ SMLOUVA

31868528

800 73 73 33.

www.t-mobile.cz

OPERÁTOR

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

ZÁJEMCE

Obchodní firma*
Jméno, příjmení
IČ*

SMLUVNÍ
UJEDNÁNÍ

Kraj Vysočina

70890749

Zájemce a Operátor se dohodli na datu přenesení čísel dle tabulky v Příloze této Dohody o datu
přenesení telefonního čísla.

Zájemce a Operátor se dohodli na tom, že v případě řádného nedodání ČVOP, včasného
nedoručení zásilky se SIM kartou atd., kdy nebude možné dodržet sjednané datum přenesení čísla,
proběhne přenesení čísla v nej bližším možném termínu po splnění všech podmínek. Nové datum
přenesení čísla Operátor Zájemci oznámí.

Dohoda o přenesení - hromadná - od 1. 5. 2018
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Symbol * označuje povinné pole

Příloha Dohody o datu přenesení telefonního čísla
RÁMCOVÁ SMLOUVA

31868528

Seznam a termín přenosu telefonních čísel:

Dohoda o přenesení - hromadná - od 1. 5. 2018

