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- - - -~ --Mobile- Návrh Smlouvy 
významného zákazníka 

T·Mobile Czech Republic a.s. 

NavrhovatelI 
Smluvní partner 

Kontaktní osoba 

E 

Datum a podpisy 

č.SVZ(IG) ÚO 2 7 3 5 7 1 

Sldlo: Londýnská 730, 120 00 Praha 2 
lG: 649 49 681 
OlG: 002-649 49 681 
Zapsaná do DR u Městského soudu v Praze, B.3787 
Plátce DPH 

Bankovnf spojení: 
Název banky Komerčnf banka a.S., 12000 Praha 2 
Účet člslo 19-2235210247 
KÓd benky 0100 

dále jen .společnost T·Mobile" 

Obchodni firma/název Město Holice 

Sídlo: Ulice H o u b o v 
Město H o 1 c e 

a 

9571053 
Město Holice 
Holubova 1 
534 01 Holice 

Telefonní číslo (+420)' 

lG 2 7 3 5 7 1 

Č. zákaznické smlouvy 

DlG 
9 5 7 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v 

v oddílu 

Zastoupena 

Jméno a příjmení 

Sídlo: Ulice 

Město 

 
+!OLu'l\CVl\ t1 
<kOll tl: 

vložka 

dále ien .SVZ· 

PSG 534 01 

O 5 3 

PSG s:,~14 
Rodné čísto  Gislo dokumentu (OP, Pas)  
Telefonní číslo T·Mobile (+420) 

Vyplňuje osoba oprávněná jednat jménem zájemce (např. na základě plné moci) 

Jméno, příjmení, titul 

Kontaktní telefonní č íslo dále jen .Smluvní partner· 

Jméno a přijmen í 

Telefonní čís lo~e 

Ulice 

1+420) Email  

-k\)l\)'QO\JA tl 
<I-! O Ll C. E Město PSG 

Smluvnl partner navrhuje tímto společnosti T·Mobile uzavření SVZ, a to v nlže uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmlnek: 

Upozoménl: 
1) Smluvnf partner je povinen vyplr'loYat pouze lakové údaJe a jejich kombinace, kleré nejsou v rozporu s tabulkou uvedenou v čl. 4 SVZ (déle též jen .Tabulka'). Plekroč!-li Smluvnl parlllet' 
maximálnf počet tJea.slnickYch smluv (mwuf!lálol počel SIM karaf), budou zvýhodnéoé podmlnky dle Iělo SVl aplikovány pouze na rMXlmáfnl počel Učaslnickjch smluv dle Tabulky, a 10 podle 
polmU v jakém byly Učaslnické smlouvy Smluvnlm parlnerem uvedeny. 
2) Smluvnl partner je povinen vyplmt pouze lÍČaslOlcké smlouvy na základě k1erYch le ~tNén jeden z nésledujiclch lanlnlCh programů: T80. 1200, 1400. T80 Hll, T200 Hil. 1400 Hlt, V plipadě. 
že Smlwnl pal1ner ~plnl účaslnlckou smlOlMl na Jiný lanlol program, bere na vědomi e souhlasl s !lm. že mu k uvedené tieaslnk;ké smlouvě nebudou poskytoványzvýhodnéné podmlnkydfe 
lélo SVZ ani mu nebudoo jakýmkoliv jíným způsobem kompenzovány. 

Závazek minimálnl průměrné měsrčnl vyúčtované čás tky si Smluvnf partner zvolil dle Tabulky ve výši: Kč (bez DPH) 

Dodatečné volné minuty dle Tabulky žádá Smluvní partner pfiděli t Účastnickým smlouvám, na základě kterých jsou provozovány SIM karty 
s následujldmi telefonními čfsly (+420): 

~ fh dále jen .Účastnické smlouvy~ 

PokračovánI na zadní straně 
..., .. l , ...- r 

V Praze 

'l • 
Da(um / O 6 -04 - 2004 

-/~fJt,rtU 

Smluvní partner (Jméno, podpis, razitko) 

Nňwh Smlouvy vfznamného zákaznika platny od 10/2003 • Vypll11e telefonnl člslo T·Mobile. klelé le zahrnulé pod SVl 

vitman
Text napsaný psacím strojem
Čj.: MUHO/7349/2020       MUHO-SML/091/2020
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{;. SVZ: 

1. Předmět SVZ a související dokumenty 
Předmětem SV? je dlV<lwk společ:nosti Ttv10bile poskytnout Smluvnímu p,Htn()!'Ovi zV~lhodr!ěnó smluvní poejmínky, kteľó hudou 
aplikovúny pi-i u78vír'úní lJcnstnických smluv, ph poskytov[\ní telekomunikačnícll slu/ob dle Učastnickýcll smluv Zl pfi prodeji mobilních 
tclekomunil«l(';ních lai"ízcní a jejich phslušenství Smluvnímu pal"ll18lUvi, a lÚVi1%ek Smluvního panm,ra plni! povinnosti, ke kteľ~lm se touto 
SVZ v souvislosti s poskytováním lvýhodněl1~lci1 podmínek liwaluje. Pro vyloučení veškerých pochybností se stanoví, že vzhledem 
k charakteru SVl je SVZ smlouvou lé'lVislou na poslední Ú(:astnickó smlouvo Smluvního pal"\lIela, neboť zachOViíní alespOIl jedné platl1ó 
fl llčinnó lJČilstnickó smlouvy ulavi-l)nÓ mezi Smluvním paľtnerem a společností T·Mobile je zúkladní povinností Smluvního partne!1l dle 
t6to SVZ, Nedilnou souť:ást SVZ tvod Obchodní podmínky SVZ (dále též_ jen "Op·SVZ") a Všeobecné podmínky společnosti T- Mobile 
Czech Hepublic a.s, (též jen ,,vPST"), 

2, Závazky společnosti T, Mobile, poskytnutá zvýhodnění 
Společnost Hv10bile se zavilzuje poskytovat Smluvnímu partnerovi po celou dobu účinnosti SVL v každém zúčtovacím období k llčinným 
Úcnstnickým smlouvám dodatecné volné minuty, které jsou wčenó pl'O volání do síte T-Mobile v souladu s (:1. 4 SVl. Dodatečné volné 
minuty mohou být čerpány pouze k Účastnick~lm srnlouvGÍIll, na lúkladé kterých je využíván jeden z následujících tari!ních progmmú' 
T80, T200, T 400, HlO 1--lIr, T200 I--IIT, HOD I"IIT. Po(;et dodatečných voln~fch minut,jc vždy shodný s počtom volných minut zahrnut~lch 
v příslušném aktuálně platném tflliru Smluvního partner<! užívanóm dlo pl"íslušné Uč;astnické smlouvy, Pl'3vidla pro poskytování 
dodatccných voln~lch minut jsoll podlUbněji st,lI10W1l<1 v eWSV1, Spol(~(;nOSl T-Jv1obile se dále lavnzuje p{-edklúdat Smluvnímu pmtnerovi 
nabídky ul"č(';n(\ speciólw) pro v~l:,narnllé zóka:míky. 

3. Závazky Smluvního partnera, smluvní pokuty 
Smluvní po.rtner se zavazuje, IlO po celou dobu trvání SVl bud o mít se spolecností T-Mobile u/8vřenu minirmílně jednu Úblslnickou 
smlouvu. Smluvllí panner se rovněž zavazuje, že joho prllll1ěrné rněsíčnč~ vyl)čtov8ná cástka na zúkladě VŠl·)ch jeho lJčastnických smluv 
(tj. nejen lJčastnick;'ch smluv) popř. i jeho c!"llších smluv o poskytování telekomunika6ních sluleb uzavl"oných se společností T-Mobile 
neklesne pod částku zvolenou pl-i podpisu SVZ uvedenou výse ve formulál"ové části SVl. Zpt'Jsob výpoctu .. prlJl"f1C,rnO mósíčne vyLJr:tované 
čcístky", kritéria pro splnemí uvedeno podmínky a sankce za jejich neplnóní jsou stanoveny v O[)·SV?', 

4. Čerpání a převody dodatečných volných minut 
Při vyplňování lormulál"ové části SVZ je Smluvní partner povinen volit z pilt"allletľľl a jejich kombinací uvedených v níže uvedené tabulce, 
ve které je maximální počet zvýhodněných Úcastnických smluv (maximální počet SIM karet) závislý na výši závazku minimálni prllměrné 
měsíl;ní vyú(;tovanó Mstky. Dodatečné volné minuty nelze slučovat pro využiti II jedné, popT-. několika Účastnických smluv, neboť nám k na 
vyulití dodatečných volných minut vlniká vždy pouze ke konkrétni Učastnické smlouvě, ke které byly přiděleny. Pokud výše závazku 
umoHiuje přidělení dodatečných volných minut k více (lčastnick~lm smlouvám než mj Smluvní partner se společností T-Mobile lIzavl-eno, 
budou dodatečné volné minuty přiděleny pOUle uLavřenýn1 lJčastnickýrn smlouvám a to ve výši dle čl. 2, SVl, tj. nnlOk na dodatečné 
volné minUly k llčaslnickým smlouvám, kteró nejsou obsažony ve formulářové části SVZ Ilevznikó. 
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10 000 7 21100 67200 

16000 8 3 ?OO 76800 

HI 000 II :l600 86400 

211 000 10 4000 9[j 000 

22000 II 4400 105600 

241100 1? 41100 115200 

261100 1:l [) ?OO 124800 

28000 14 5600 13·1400 

30000 15 (-) 000 104111111 

')Po(;r:;t dodalc(";ných vofných minul phdělených Pľo úč;astnickó smlouvy s t8Jilem T400 a T400 HI'I 

5. Trvání smlouvy 
SVL se uZiwír-ú na dobu určitou v dólce trvi:íl1i 2 let s 11l01l1ostí jejího prodloužení dle podmínek stanovených v OP-SVZ [)ľo pl'ípad 
l1edodľl()ní uvedeného dwa/ku (i v případr~ nebyla·li dodr/cnfl dvoulctú Ihr-Ita vll1iklú z titulu pludloulcní SVZ) z dl'lVOdu porušl-mí 
ktr,rókoli smluvní povinnosti Smluvnír"(! partnerC'1l1 sr; sjedllťw;) smluvní pokut:'). jejiž p()dr{)bn(~ll·lpmva jl! obsillenn v Op·SVZ, 

6. Kontaktní osoba 
I<ontilktní osoba lIVCdl-;rrú ve !orl1llllóřovó (;<1s1i SVl je Smluvnirn pm!l1lmm! povóiena, aby jodllnlCl sn spol()(:nosti T-Mobilr-) v lúlr,;itostecil 
souvisr-)jících se SVl H nebo l)(;as!lIick~lllli sľnlollVilmi v fOlsillrullprilVel1ÓI11 v (J, G OP-SVL. 

7. Ustanovení společná a závěrečná ustanovení 
V os!a!nim, touto SVllwUIH,Wer!Óm, se smluvní vltah lidí Obcl!odl1íflli podmíllkami SV7 a lIstnnovel1irni Vš()obr"cn~lch podmínek 
,;polei';Il()~;ti l-Mobile Cl(-)ch Hepublic a.$., v piípadó ľO/I)()IL'i je Ilr-ednost jednotlivých dokumentl! ;;I()IEOVenH dlo poradí v jak(~m JSOl1 
dokunlUllly v)i~';e uvedeny. Smluvní partner potvrluje svým podpisl;I11,i'e prevlDI OP-SVl II VPST, kWn) lvoh nedílnou soub)s! SVZ, 
Ir; sn s pndlllíllknll1i stnl1ovc,nýrni SVL (v(;dl1ó pi'ilolených cloklJlllull!ú) podroblló SlYIl(·lIl1il:l hel v~!jlf(id s nimi ::;ouhlasi. 



- - - - - -Mobile- Obchodní podmínky Smlouvy 
významného zákazníka 

TylO Obchodní podmínky podroboo upravují některá ustanoveni Smlouvy vi'znamného zákazníka (dále jen .SVZ"). Nedílnou součást SVZ tvoři téi V~eobecné pOdmínky společnosti 

T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen .VrSl"). Není-Ii v SVl tl t ěchto Obchodních podmínkách dohodnuta speciální úprava, použijí se ustanoveni VrSl, tl 10 zejména ustanoveni o změně 
Ůčastnické smlouvy, doručováni, zveřejňováni, platebních podmínkách, důsledcích porušení smluvních povinllosH apod. 

1 Předmět SVZ, podmínky uzav řeni 

1.1 Každá Ůčastnická smlOlNa uvedená ve IOfmulářové části SVl (ledy .Ůtastolcká smlouva" ve 
smyslu SVl. - dále JCn .Účastnická smIOtJVa") uzavřená Smluvním partnerem ještě pied 
nabytím účinnosti SVZ, bude ke dni uzavřeni SVl automaticky podiizcna režimu SVl, 
lm. že Smluvní partner bude oprá~něn využívat výhod spojených s uza~řením SVl. Nové 
Účastnické smlouvy, které Smluvní partner připadně uzavře až po uzavření SVl, budou 
podřízeny režimu SVl ode dne uzavření příslušného dodatku k SVZ, ntlzákladě kterého se 
příslušná smlouva stml(! Účastnickou smlouvou ve smyslu SVl. Pro vyloučení veškerých 
pochybností se stanoví, že poSkytování dodatetných volných minut a další ujednání 
smJuvních stran obsažená ve SVZ se v žádněm připadě nevllahují na Účastnické smlouvy 
předplacené služby Twist, nebol"tytose nemohou stát Účastnickou smlouvou ve smyslu SVl. 

1.2 Podminkou uzavření SVl je minimálně jedna platná a účinná Účastnická smlouva 
uzaviená mezi Smluvním pallnerem a společností T·Mobile. Tato podmínka je považována 
za splněnou i tehdy pokud Smluvní partner navrhuje společnosti T·Mobile současně 
uzavření SVl a jeho první Ůť:astnické smlouvy, v případě, že bude Účastnická smlouva 
mezI spOlečnosti T·Moblle a Smluvním partnerem uzavřena. 

1.3 Návrh SVl lze doručit spolačnostl T·Mobile prostřednictvím jeho lnačkové prodejny 
T·Mobile nebo korespondenčně nebo prostředni ctvím obchodnich záStUPClJ společnosti 
T·Mobile. Návr h SVl musí bý1 spOlečnost i T-Mobile do ručen ve dvojím vyhotovení, 
ve formulářové části SVl musí bý1 Smluvním partnerem i'Mně vyplněn. Navrhovatel 
(Smluvní partner) svým podpisem na návrhu SVl potvrzuje, že se z jeho strany jedná 
o neodvolatelný návrh na uzavřeni SVl. Pokud společnost T·Mobile návrh SVl přijme, 
doručí Smluvnímu partnerovi jedno oboustranně podepsané vyhotovení SVl, a to 
nejpozději do 60 dnů od doručení návrhu na uzavřeni SVl společnosti T-Mobile. la přijeti 
návrhu Svl společnosti T-Mobile se považuje i pokud společnost T·Mobile ve vYW 
uvedené lhůtě nastaví dodatečně volně minuty k Účastnicky-m smlouvám a zašle 
potvrzující SMS na telefonní číslo kontaktní osoby (připadně, není·li u kontaktni osoby 
uvedeno telefonní čísto, pak na telefonní číslo kterékoli Účastnické smlouvy podřízené teto 
SVl. Pro tuto formu akceptace není vyžadována písemná forma.) Potvrzením návrhu SVl 
společnosti T·Mobile jedním z výše uvedených způsobů je SVl uzovřena . V připadě, že 
společnost T-Mobile v uvedené 1I 1 ů tě nepřijme návrh SVl ani jedním z výše uvedenýcll 
způsobů, považuje se návrh SVl za zamítnutý. 

2 Závazky společnosti T- Mobile, poskytnutá zvý"hodnění 
2.1 Společnost T-Mobíle se zavazuje poskytnout Smluvnimu partnerovi první dodatečné volné 

minuty nejpozději do 60 dnů od uzavřeni SVl. V případe, že dodatečné volné minuty 
nebudou Smluvnímu partnerovi přiřazeny do 60 dnů od uzavření SVl, nebude Smluvnímu 
partnerovi u Účastnických smluv, ke ktery-m měly bý1 dodatečnč volné mínuly příděleny, 
účtován měsíční pauMl za užÍvaný tarif, a to od okamžiku marného uplynuti 60 denní lhůty 
do při řazení dodatečných VOlných minut k příslušné Účastnické smlouvě. Dodatečné volné 
mllluty jsou určeny pouze pro voláni do telekomunikační sítě T·Mobile a jejich VYUŽívání 
bude v každóm zúč tovacím období zahájeno vždy až po vyčerpání základních volných 
minut obsažených v příslušnóm tar ifu užívaném Smluvním partnerem dle přís lušné 

Účastnické smlouvy. Počet dodatečny-ch votných minut se řídí aktuálně platným tarifním 
prOCJramem užívany-m na základě přislušné Účastnické smlouvy. V případě změny tarifu, 
převodu Účastnícké smlouvy (bez současného převodu SVl), dočasného omezení či 
přerušení pOSkytování Služeb (tzv. suspendace SIM karty) či ukončení I>oskytování Sluieb, 
budou dodatečné volné mnluty přiděleny pouze proporcionálně podle užívaných tarifních 
programů. V případě převodu Účastnické smlouvy, přerušení I>oskytováni Služeb 
(tzv. suspendace SIM karty) či ukonl:eni poskytování Sluieb, budou dodatečné volné 
minuty přiděleny pouze proporCionálně podle doby, po kterou byla v daném období aktivní 
příslu~á SIM karta, která je využívána na základě Účastnické smlouvy zařazené v režimu 
SVl. 

2.2 Ceny zbotí a služeb se řidí standardními ceníky společnosti T·Mobile. Speciální nabídky 
společnosti T-Mobile určené pro významné zákazníky (dále jen .speciální nabídky') 
ohsahují různé slevy a zvýhodnění oproli standardním ceníkům. Speciální nabídky jsou 
VŽdy dočasné. Není-Ii výslovně stanoveno jinak, ruší nová nabídka nabídku předcházejicí. 
Společnost T·Mobile je oprávněna jednostranně měnit a aktualizovat speCiální nabídky, 
a to zpravidla vždy jednou za půl roku s účinností ode dne zveřejněni nové nabídky, 
nebude·1i výslovné stanoven lermín pozdější. 

3 Závazky Smluvního partnera, smluvní pokuty 
3.1 Skutečnost, zda Smluvní partner plni závazek týkající se minimální průměrné měsíčně 

vyúčtované částky vyhodnocuje společnost T-Moblle vždy za tři po sobě bezprostředně 
JdouCí zúčtovací období (dále jen .sledované období"). Ve sledovaném období musí být 
částka vyúčtovaná spOlečností T·Mobile Smluvnímu partnerovi vy$ši nebo rovna 
trojnásobku Částky (bez DPH) uvedené Smlu~n ím partnerem ve formulářové části SVl. 
Prvním sledovaným obdob/m je první celé zúčlovací obdobl následujícl po okamžiku 
přidělení prvních dodatečných volnY-ch minut Smluvnimu partnerovi a další dvě 
bezprostředně následujíci zúčlovaci období. Sledovaná období se vzájemně nepiekrY"vají. 
Pokud Smluvní partner nesplní ve sledovaném období svuj závazek týkajíci se minimální 
vyoctované částky, skutečně vyúčtovaná částka Smluvniho partnera nedosáhne ani 95% 
dohodnuté výše uvedené minimální částky za sledované obdobl, potom je Smluvní partner 
povlllen uhradit společnosti T·Moblle smluvní pokutu, Jejiž výšo se rovná rozdítu mezi 
minimální částkou za sledované období a částkou skutečně vyúčtovanou za sledované 
obdobi. 
Do minimální vyúčtované částky Smluvního partnera se započítává nejen celková částka 
vyúčtovana mu společnosti T·Mobile v příslušném sledovaném období za poskytnuté 
telekomun i kační Služby bez DPH (tedy nejen vyúčtování za Účastnické smlouvy ve smyslu 
SVl, ale í vyúčlování za ostatnl účastnické smlouvy Smluvního partnera), ale i případné 
smluvni pokuty vyúčtované v uvedeném období dle VPST, newhrnují se do ní smluvní 
pokuty dle SVl a Částky vyúčtovaně Smluvnímu partnerovi za služby poskytované mu 
tieHmi subjekty s využi!im služeb či sítě společnosti T-Mobile. vypočet smluvní pokuty 
pfOvede společnost T-Mobile po 15·tém dnu od konce příslušného sledovaného období. 
PHpadné dodatečné účetní opravy vYW uvedených položek provedeně společností 
T·Moblle budou ZOhledněny v neibllžším následujíCím výpočtu minimální dohodnuté 
částky za sledované období po Zjištění skutečné výše zdanitelného plněni. 
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Pro případ, že dojde před uplynutím doby určité (případné prodloužené dlo čl. 5. I těchto 
OP-SVl), na kterou se SVl uzavírá, k ukončeni SVl z důvodu porušeni smluvní povinnOSI! 
ze strany Smluvního partnera, le Smluvní partner povinen uhradit společnosti T-Mobile 
jednorázovou smluvni pokutu!v Kč) VYl>očtenou die následujícího vzorce: 

počet dnů následujících po dni ukončení SVl 
z dlJvodu dle čl. 3.2 OP.SVZ do konce původně 
sjednané doby trvání SVl (připadně prodloužené 
dle čl. 5.1 těchto OP.SVl) pokud by k porušení 
povinností Smluvním partnerem nedošlo 

30 

minimální průměrná 
měsíčně vyúčtovaná 
tástka sjednaná ve 
formulářové části &Jl 

Výsledná částka bude aritmeticky zaokrouhlena na celé padesátihaléře. 

Smluvní pokuty mohou být Smluvnímu partnerovi vyúčtovány na libovolném Vyůčtování 
služeb, které společnost T-Mobilo Smluvnímu partnerovi vystavuje, případně na zvláštním 
vyúčtováni. Vyúčtováním ani uhrazením smluvni pokuty není dotčeno právo společnosti 
T-Mobile na náhradu Škody dlo plmných právních předpisů 

Převod dodatečnych provolaných minut 
Smluvní partner je v průběhU trvání SVl oprávněn požádat společnosl T·Mobile (zejména 
v souvislosti se žádostí o suspondaci, deaktivaci ti převod Účastnické smlouvy) o záměnu 
Účastnických smluv uvedených ve formulářové části Svl, IJ. 10 oprávněn požádat 
spotečnost T-Mobite za účelem přidělení dodatečných volných minut o nahrazeni stávajíci 
Účastnické smlouvy jinou Účastníckou smlouvou. Takováto zmOna SVl může bý1 
Smluvním partnerem navržena pouze Jednou za zúčtovaci obdobi a může bý1 společností 
T·Mobile přijata jedním ze zl>ůsobú uvedenY"ch v čl. 1.3 OP·SVl, s tím, že změna bude 
provedena vždy nejpOZději ve zličtovacím období následujícím po zúčtovacím obdobi, ve 
kteróm byla změna navržena. Smluvní partner bere na včdomí a souhlasí s tím, že změnu 
nelze provést u suspendované Účastnické smlouvy, takovýto návrh na změnu nebude tedy 
společnost i T-Mobile příjat. 

Trvání SVl, Účastnicke smlouvy v režimu SVl 
SVl nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnýmI zástupci smluvních 
stran a uzavirá se na dobu sjednanou smluvními stranami ve formulářové části SVl 
(dále jen "Sjednaná doba'). Po uplynutí Sjednané doby se SVZ prodlouží, a to i opakovaně, 
vždy o dva roky, nedoruti·li jedna ze smluvních stran druhě smluvní straně nejméně 
30 dnů před uptynutím Sjednané dOby písemné oznámeni, že trvá na ukončení smluvního 
vztahu uplynutim Sjednané doby. Pro vyloučení veškerých pochybnosti se stanoví, že pro 
tuto změnu SVl není třeba písemné lormy. DoruČI·li jedna ze smluvních stran druhé 
smluvní straně výše uvedené oznómeni, bude SVl uplynutím Sjednané doby ukončena. 
Každó Smlu~ni strana je oprávněna od SVZ odstoupit, pokud druhá strana poruší SVZ 
podstatným způsobem. Odstoupení od SVl musí mít písemnou lormu a musi být 
doručeno druhé Smluvní straně na adresu jejiho sídla/místa podnikáni. la podstatné 
porušení SVl ze strany Smluvního partnera se považuje zejména nedodržení některé 
povinnosti uvedené v článku 3 SVl, a dále skutečnost, že Smluvnl partner neuhradil 
vyúčtování za služby a prodej (včetně případného vyúčtOllání smluvnich I>okut), a to ani 
poté co mu byl poskytnut náhradní termín plněni. Využije·1i společnost T-Mobile své právo 
a odstoupí·1i od SVl, nedotýká se toto odstoupeni jejího nároku na zapJacení smluvní 
pokuty a nemá vliv na platnost a účinnost smluvních vztahů vyplyvaJících z Účastnických 
smluv. 
Ukončeni SVl nemá v žádném případě vliv na platnost a účínnost Účastnických smluv 
uzavřených mezi Smluvním partnerem a společnosti T-Mobile. 
Podmínky a rozsah poskytovaných telekomun ikačn ích služeb si Smluvní strany dohaduji 
vždy v konkrétní Účastnické smlouvě uzavírané standardním způsobem prostřednic tvím 
Objednávky Smluvnlho partnera. Požadované náležitostí objednávky jsou Obsaženy 
v ak tuálně platném formuláři .ObJednávka služeb sítě T·Moblle a návrh na uzavření 
Účastnické smlouvy'. 

Kontaktní osoba 
Kontaktní osoba je pověřena Jednat se společností T-Mobile ve ~ech záležitostech 
souvisejicich se SVl, zejména pak ve věcech změny Svl (záměny účastnických smluv dle 
čl. 4. OP.SVZ) anebo Účastnických smluv!s výjimkou uzavíráni, ukončováni, prodlužování 
a převodů Účastnických smluv). Kontaktní osoba se při styku se společností T·Mobile 
prokazuje heslem a jménem. lměnu samotného hesla nebo kontaktnl osoby může provést 
pouze osoba oprávněná jednat za Smluvního partnera, a to písemnou lormou Smluvní 
partner odpovídá za spróvnost a aktuálnost údajů o kontaktní osobě. 

Ustanoveni společná a závě rečná 
Smluvní strany se dohodly, že se SVl řídí zákonem č. 513/1991 Sb .. obchodním 
zákoníkem, v platném znění. Dále se dohodly, že veškeré doplňky a změny ke Sjednané 
SVl a k těmto Obchodním podmínkám vyžadují, nenl·li pisemnou formou výslovně 
stanoveno něco jiného, pisemnou lormu a musí bý1 odsouhlaseny oběma smluvními 
stranami. lměna jména kontaktní osoby Smluvního partnera, sídla smluvních stran, čisla 
účtu a případně dalších údajů, kde z povahy věci vyplývá, te jo strana oprávněna měnit je 
jednost ranně. není důvodem k uzavření dodatku, takováto skutečnost bude druhé straně 
sdělena písemně. Pro změny VPST plati pravidla stanovená v těchl0 podmlnkách 
Veškeré dotazy spojené se SVZ je Smluvní partner povinen adresovat na následující 
kontaktní místo: 
T·Mobíle Czech Repubhc a.s., 
Oddělení péče o zákazníky, Evropská 178, 16067 Praha 6 
telefon: 603 603 603, z mobilního telefonu 4603 (ze sítě T·Mobíle zdarma), 
fax: 603 604 606 

Poznámka: Síti T·Mobile se rozuml telekomunikační sír prCMlzovoná spoločností 

T·Mobile Czech Republic a.s. 




