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ZÁJEMCE

Údaje o právnické osobě

Údaje o zodpovědné osobě nebo osobě oprávněné jednat jménem právnické osoby

Ústřední vojenská nemocnice -

Obchodní firma

Jméno, příjmení

Vojenská fakultní nemocnice Praha
U vojenské nemocnice 1200/1
162 00, Praha

Ulice
PSČ, město

IČ

61383082

Datum narození

DIČ

CZ61383082

Ulice
PSČ, město

SMLUVNÍ

Operátor a Zájemce tímto uzavírají 1 Účastnickou smlouvu uvedenou v

UJEDNÁNÍ

tabulce „Seznam Účastnických smluv", na základě které bude Operátor
Zájemci

poskytovat Základní a doplňkové Služby elektronických

komunikací a související služby (dále souhrnně jen Služby) v rozsahu,
který si smluvní strany sjednají.
Operátor a Zájemce si sjednávají dobu trvání každé Účastnické smlouvy
na dobu uvedenou v tabulce „Seznam Účastnických smluv" níže u
jednotlivých telefonních čísel náležejícím k uzavíraným Účastnickým
smlouvám. Sjednaná doba trvání začíná běžet dnem aktivace sjednané
Služby.
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 Nastavení služeb,

■

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic
a.s. (také jen „Všeobecné podmínky"),

■

platné Podmínky zpracovávání osobních, identifikačních,
provozních a lokalizačních údajů,

■

platný Ceník služeb,

■

výše označená Rámcová smlouva,

■

Obchodní podmínky služby Data Roaming Limit,

■

Obchodní podmínky Platebních služeb T-Mobile,

■

Podmínky přenesení čísla

Přednost Dokumentů se řídí či. 2.2 Všeobecných podmínek, nikoliv
pořadím

uvedeným

výše.

Veškeré

nawww.t-mobile.cz/novyzakaznik.

podmínky jsou

k

dispozici

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha
U vojenské nemocnice 1200/1

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

SEZNAM
ÚČASTNICKÝCH
SMLUV:

SOUHLASSE
ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH
ÚDAJŮ/PŘÍMÝ
MARKETING
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ZÁVĚREČNÁ
UJEDNÁNÍ

Pokud tato Účastnická smlouva podléhá povinnosti uveřejnit jív registru Údaje

označené

hvězdičkou

„*“

budou

doplněny

automaticky

smluv, tak v souhladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, systémem a bude uveden ve vyhotovení Smlouvy zaslané Zájemci,
smluvní strany v rámci takového uveřejnění začerní veškeré osobní stejně jako bude uveden ve schránce T-Box. Smlouva se stává platnou
údaje a obchodní tajemství v této Účastnické smlouvě obsažené.
okamžikem, kdy Zájemce potvrdí sjednané smluvní podmínky a
souhlasí s uzavřením Smlouvy na internetových stránkách zásilkového
Zájemce prohlašuje, že měl možnost se zeptat Operátora na vše, co mu obchodu Operátora a účinnou dnem aktivace Služby, maximálně však
v této Účastnické smlouvě vč. Dokumentů nebylo jasné či srozumitelné,
do 30 dnů ode dne, kdy si Zájemce převezme zásilku s vyhotovením
že jeho otázky byly Operátorem zodpovězeny a po doplňujícím Smlouvy.
vysvětlení jsou mu již všechna ustanovení zřejmá a srozumitelná.
Operátor má právo od takto uzavřené Smlouvy odstoupit do 30 dnů ode
dne nabytí platnosti Smlouvy, a to bez udání důvodu. Neaktivuje-li
Operátor Zájemci Službu do 30 dnů ode dne nabytí platnosti Smlouvy,
má se za to, že od Smlouvy odstoupil.

PODPISY

Uzavřeno elektronicky dne 7.1.2021 11:05:37
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Zákaznické centrum - Business
800 73 73 33,
www.t-mobile.cz/firmy

KONTAKTY
ZODPOVĚDNÉ
OSOBY

KORESPONDENČNÍ
ADRESA

VYÚČTOVANÍ A
PLACENÍ
SLUŽEB

SLUŽBY A JINÁ
NASTAVENÍ

Stránka 4/5

TECHNICKÝ LOG O PODEPSÁNÍ SMLOUVY

