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

ijemce s Operátorem se dohodli, že splatnost pro 
účtování sjednaná v této Smlouvě platí i pro Vyúčtování 
užeb poskytnutých Zájemci dle ostatních Účastnických 
luv, jsou-li tyto Služby účtovány Zájemci v jednom 
účtování společně se Službami poskytnutými na základě 

Ito Smlouvy.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENI
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 komunikaci) 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. Oprávněni/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

ZÁVĚREČN Operátor a Zájemce se dohodli, že se uvedené Účastnické 
UJEDNÁNÍ smlouvy v Příloze č. 1 Seznam Účastnických smluv 

posuzují samostatně. Tyto Účastnické smlouvy jsou na 
sebe nezávislé a jde o samostatná smluvní ujednáni. 
Ukončení jedné Účastnické smlouvy nemá vliv na platnost 
a účinnost ostatních sjednaných Účastnických smluv.

Zájemce a Operátor se dohodli, že informace o uzavřeni a 
změnách Účastnické smlouvy bude Operátor Zájemci 
zasílat do schránky T-Box umístěné na zákaznickém účtu 
Zájemce na portálu Můj T-Mobile (dále jen „schránka T- 
Box“). Do doby aktivace zákaznického účtu na portálu Můj 
T-Mobile nalezne Zájemce informace o Účastnické 
smlouvě v dočasném T-Boxu na stránkách wwwT 
IXI.obil.eiCz/t-bpx, a to po zadání čísla Zákaznické smlouvy 
(je uvedeno v záhlaví tohoto formuláře), čísla osobního

Potvrzení zasílaná do schránky T-Box nemají charakter 
potvrzujícího obchodního dopisu. Operátor rovněž nebude 
přihlížet k potvrzení o uzavření Účastnické smlouvy zaslané 
Zájemcem a takové potvrzení tak nebude mít vliv na obsah 
této Účastnické smlouvy.

Pokud tato Účastnická smlouva podléhá povinnosti uveřejnit 
ji v registru smluv, tak v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, smluvní strany v rámci takového 
uveřejnění začerni veškeré osobní údaje a obchodní 
tajemství v této Účastnické smlouvě obsažené.

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 vysvětleni jsou mu již 

novení zřejmá a srozumitelná.

r/obch. zástupce:

formulář verze 2.0, platný od 1.4.2020

1) Vyplňte, proB
2) Označte „Ano1 v případě, že podmiňuje-li zákon č 340/2015 Sb . o registru smluv, ve zněni pozdějších předpisu, nabyti účinnosti Účastnické smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv. V opačném případě označte „Ne"

3) Uveďte, prosím, dodací adresu pro zasláni objednaných SIM kareta zboží, jedná se o povinny údaj

4) Vyplňte prosím kontaktní telefonní číslo pro doručeni zásilky 5) Vyberte způsob doručeni Kurýr/Česká pošta
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