
Zájemce je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty a 
finanční vypořádání řádné a včas ve lhůtd 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.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

I I Souhlas se zasíláním marketingových nabídek od třetích stran společností T-Mobile:

Zájemce uděluje souhlas se zasíláním marketingových sdělení o produktech a službách třetích stran ze strany T-Mobile 
elektronickými prostředky.
Poučeni: 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. Oprávnění/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 www.t-mobile.cz v sekci Ochrana soukromí.

ZÁVĚREČNÁ
UJEDNÁNÍ

Operátor a Zájemce se dohodli, že se uvedené Účastnické 
smlouvy v Příloze č. 1 Seznam Účastnických smluv posuzuji 
samostatně. Tyto Účastnické smlouvy jsou na sebe nezávislé a 
jde o samostatná smluvní ujednání. Ukončení jedné Účastnické 

smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost ostatních sjednaných 
Účastnických smluv.

Zájemce má právo odstoupit od Účastnické smlouvy, pakliže je v 

postavení spotřebitele nebo podnikající fyzické osoby, a to ve 
lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení informace o 
uzavřeni Účastnické smlouvy do schránky T-Box. Odstoupit je 

možné na adrese obchodního zástupce uvedené v tomto formuláři 
(adresa prodejního místa). Není-li adresa prodejního místa 
uvedena, je možné odstoupit v kterékoliv Prodejně T-Mobile nebo 
na adrese:

Zájemce tímto výslovně žádá Operátora, aby zahájil plnění svých 
povinností před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení.

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 
začemí 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 vysvětlení jsou mu již všechna ustanovení zřejmá a 
srozumitelná.

PJ EXPEDIS spol. s r.o., Logistické centrum T-Mobile, areál 
Pragorent (hala č. VS32), Frantiítfe Vítězslava Veselého, 193 00

1) Vyplňte, prosím, identifikační údaje osoby oprávněné jednat jménem Zájemce
2) Označte .Ano* v případě, že podmiňuje-* zákon č. 340/2015 Sb.. o registru smluv, ve zněni pozdějších předpisů, nabyti účinnosti Účastnické smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv. V opačném případě označte .Ne'

3) Uvedle, prosím, dodací adresu pro zasláni objednaných SIM karet a zboží, jedná se o povinný údaj

4) Vyplňte prosím kontaktní telefonní číslo pro doručeni záslky. 5) Vyberte způsob doručení Ktrýr/České pošta

e i 20 Stra Symbol * označuje povinné pole

http://www.t-mobile.cz

