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OBCHODNÍ PODMÍNKY RÁMCOVÉ
SMLOUVY
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK
RÁMCOVÉ SMLOUVY
Obchodní podmínky Rámcové smlouvy
1.1
(dále jen „Obchodní podmínky“) upravují další
práva a povinnosti Smluvních stran Rámcové
smlouvy (Smluvního partnera a společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s.) a Oprávněné
osoby. Jejich hlavním účelem je upřesnění
některých zvýhodněných podmínek pro
poskytování služeb na základě tzv. Rámcové
smlouvy, které zajišťují Smluvním stranám
zvýhodněné obchodní podmínky při uzavírání
Účastnických smluv, poskytování služeb
elektronických komunikací a při prodeji
elektronických komunikačních zařízení a jejich
příslušenství.
2. ZÁKAZ PŘEPRODEJE SLUŽEB A ZNEUŽITÍ
LOGA T-MOBILE

3. UZAVŘENÍ ÚČASTNICKÉ SMLOUVY
3.1 Náležitosti Účastnické smlouvy jsou
obsaženy v aktuálně platném formuláři
„Účastnická smlouva“ (viz www.t-mobile.cz, dále
též jen „Formulář ÚS“). Smluvní strany se zavazují
při objednávání Služeb používat pouze aktuální
Formulář ÚS. TMCZ si vyhrazuje právo
aktualizovat a měnit tento formulář.
3.2 Smluvní partner může navrhovat TMCZ
uzavření Účastnických smluv (podáním
Formuláře ÚS) nebo jejich případné
změny
(změnový
požadavek)
i
prostřednictvím e - mailové komunikace bez
využití zaručeného elektronického podpisu, tj.
elektronickou formou, nebo vyplněním
Formuláře ÚS na www.t-mobile.cz. Řádně
vyplněný Formulář ÚS pro uzavření Účastnické
smlouvy nebo e-mail se specifikací požadované
změny spolu se seznamem Účastnických smluv,
jichž se má změna dotknout, je třeba odeslat na
e-mailovou adresu TMCZ uvedenou ve Formuláři
ÚS. Formulář US vyplněný na webu je doručen
TMCZ stisknutím tlačítka k závaznému objednání

Služby. Po doručení TMCZ ověří prostřednictvím
hesla, že Formulář ÚS podal Smluvní partner,
a případně ověří i další skutečnosti potřebné pro
akceptaci návrhu Smluvního partnera. Okamžik
akceptace návrhu Smluvního partnera ze strany
TMCZ je definován v podmínkách obsažených v
Účastnické smlouvě, případně ve Všeobecných
podmínkách společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s. (dále jen „VPST“), a pokud zde není
uvedeno jinak, rozumí se jím provedení
požadované aktivace či změny Služby zvlášť pro
každou Účastnickou smlouvu.

4.3 Trvání statusu Oprávněné osoby je vždy
podmíněno jejím vedením v Seznamu
Oprávněných osob a závazkem ručení uvedeným
v Rámcové smlouvě.
4.4 Smluvní strany se dohodly, že souhlas
Smluvního partnera bez dalšího platí i pro právní
nástupce Oprávněné osoby uvedené v Seznamu
Oprávněných osob.

4. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
4.1 Oprávněnou osobou ve smyslu Rámcové
smlouvy se rozumí právnická osoba nebo
podnikající fyzická osoba, která je ve vztahu ke
Smluvnímu partnerovi osobou kapitálově
provázanou, a která zároveň v režimu Rámcové
smlouvy uzavře min. 5 Účastnických smluv.

4.5 Případná ztráta statusu Oprávněné osoby
nemá vliv na platnost a účinnost Účastnických
smluv uzavřených Oprávněnými osobami
a smluvních vztahů z nich vyplývajících a jejich
režim se poté bude řídit ustanoveními VPST
a podmínkami aktivovaných Služeb.

4.7 Není-li uzavírání Účastnických smluv
elektronickou formou v Rámcové smlouvě
výslovně vyloučeno, může Oprávněná osoba
navrhnout uzavření Účastnické smlouvy nebo její
změnu elektronickou formou dle čl. 3.2 těchto
Obchodních podmínek Rámcové smlouvy pouze
v případě, že doručí TMCZ písemný souhlas
Smluvního partnera s podmínkami takového
uzavírání. Aktuální vzor tohoto souhlasu je
uveden na www.t-mobile.cz/firmy.
Ručitelský závazek Smluvního partnera se
vztahuje i na vypořádání povinností vyplývajících
z Účastnických smluv, které Oprávněná osoba
uzavřela elektronicky.
5. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
5.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré
skutečnosti, které nejsou běžně dostupné
v obchodních kruzích a které jsou obsaženy

v Rámcové smlouvě, popř. Smluvní strany s nimi
přijdou do styku při její realizaci, tvoří předmět
obchodního tajemství, a zavazují se je nesdělovat
třetím stranám (s výjimkou Oprávněných osob)
bez předchozího písemného souhlasu druhé
Smluvní strany.
5.2 Pokud byla Rámcová smlouva uzavřena za
pomoci zprostředkovatele, jehož provize je
závislá na objemu Služeb poskytovaných dle
Rámcové smlouvy, je Smluvní partner povinen
zprostředkovateli na jeho žádost (a to
i opakovaně) poskytnout údaje o souhrnných
částkách Vyúčtování Služeb ke všem
Účastnickým smlouvám spadajícím pod
Rámcovou smlouvu. Smluvní strany se dohodly,
že pokud Smluvní partner zprostředkovateli
požadovanou informaci neposkytne, je
k poskytnutí takové informace oprávněn TMCZ,
k čemuž dává Smluvní partner svým podpisem
Rámcové smlouvy výslovný souhlas.

6.3 TMCZ má právo v případě, že Smluvní partner
nebo Oprávněná osoba je v prodlení s úhradou
jakékoli částky za plnění TMCZ dle Rámcové
smlouvy, nebo pokud Smluvní partner či
Oprávněná osoba porušila povinnost vyplývající
z Rámcové smlouvy, podmínek aktivovaných
Služeb nebo z právních předpisů, pozastavit
čerpání finančního limitu.
7. ZÁRUČNÍ A MIMOZÁRUČNÍ SERVIS

6. FINANČNÍ LIMIT
7.1 Smluvní partner se zavazuje uhradit
sjednanou kupní cenu za objednaná zařízení,
a to vždy na účet TMCZ uvedený v příslušném
daňovém dokladu.
7.2 TMCZ poskytuje Smluvnímu partnerovi
a/nebo Oprávněným osobám záruku na
zakoupená koncová zařízení a jejich
příslušenství, které je dodáváno s těmito přístroji
jako standardní, v délce trvání dvou let. Záruční
doby začínají běžet od převzetí zboží Smluvním
partnerem a/nebo Oprávněnou osobou.
7.3 Záruka se nevztahuje na:
vady způsobené instalací, změnou nebo
opravou neprovedenou TMCZ;
vady, jež byly způsobeny v souvislosti
s realizací pokynů Smluvního partnera,
pokud TMCZ nemohl nevhodnost
takových pokynů zjistit a/nebo v případě,
že TMCZ Smluvního partnera na
nevhodnost těchto pokynů upozornil
a Smluvní partner na jejich dodržení
přesto trval;

vady, které vznikly v důsledku používání
zařízení s výrobky či programy, jejichž
kompatibilitu TMCZ Smluvnímu
partnerovi výslovně a písemně nepřislíbil;
vady, které vznikly v důsledku toho, že na
zařízení byla vyvinuta neobvyklá fyzická či
elektrická síla;
vady vzniklé běžným opotřebením.
8. PÉČE O ZÁKAZNÍKA
8.1 Objednávky koncových zařízení bude
Smluvní partner zasílat na e-mailovou adresu:
Originály objednávek je
Smluvní partner povinen zaslat TMCZ do deseti
(10) dnů od jejich zaslání e-mailem na adresu:
T-Mobile Czech Republic a.s.
Zákaznické centrum - Business
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
Z mobilního telefonu v síti T-Mobile je výše
uvedené telefonní číslo voláno zdarma.
8.2 V případě potřeby informací nebo požadavku
změny objednávky Služeb a podmínek účtování
se bude Smluvní partner a/nebo Oprávněná
osoba obracet na Zákaznické centrum
– Business. TMCZ bude bezplatně poskytovat
Smluvnímu partnerovi možnost školení o obsluze
a výhodách mobilní komunikace.
8.3 Smluvní partner souhlasí s uvedením své
obchodní firmy jako reference v marketingových
materiálech TMCZ včetně tiskových zpráv.
Smluvní partner zajistí souhlas všech
Oprávněných osob ke dni jejich vstupu do
aktuálního Seznamu Oprávněných osob
s uvedením jejich obchodní firmy jako

reference v marketingových materiálech TMCZ
včetně tiskových zpráv.
9. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
9.1 Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou
součást Rámcové smlouvy. TMCZ je oprávněn
tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit
a zavazuje se Smluvního partnera o takové
změně informovat nejméně 30 dní předem.
9.2 V případě rozporu mezi ujednáními Rámcové
smlouvy a ujednáními těchto Obchodních
podmínek se přednostně aplikují ujednání
Rámcové smlouvy.
9.3 Obsah závazku plynoucího z Rámcové
smlouvy tvoří pouze práva a povinnosti sjednané
písemně v Rámcové smlouvě a jejích součástech
bez ohledu na jednání Smluvních stran při
uzavření Rámcové smlouvy. V otázkách
Rámcovou smlouvou výslovně neupravených se
práva a povinnosti Smluvních stran řídí
příslušnými ustanoveními obecně závazných
právních předpisů účinných na území České
republiky v době uzavření Rámcové smlouvy.
9.4 Započíst nelze proti nejisté pohledávce.
9.5 Každá ze Smluvních stran je oprávněna
jednostranně změnit své údaje v hlavičce
Rámcové smlouvy nebo údaje své strany
uvedené v příloze Kontaktní osoby doporučeným
dopisem zaslaným kontaktní osobě druhé
Smluvní strany, přičemž taková změna nabývá
účinnosti první pracovní den následující po
doručení druhé Smluvní straně. Takto provedené
změny Rámcové smlouvy nevyžadují uzavření
písemného dodatku k Rámcové smlouvě.

