
Zájemce je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty a finanční vypořádání řádně a včas ve lhůtě 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.

Smluvní strany se dohodly, že pokud Rámcová smlouva neumožňuje užívání aktuálně nastaveného tarifu (varianty tarifu), 
Operátor je oprávněn tarif (variantu tarifu) pro tuto Účastnickou smlouvu změnit dle podmínek sjednaných v Rámcové smlouvě, a 
to vždy na nejvíce podobný tarif (variantu tarifu).

Níže vyjádřené souhlasy platí pro všechny převáděné účastnické smlouvy.
□4> Zájemce souhlasí se zveřejněním Údajů v telefonních seznamech a informačních službách podnikatelů, kteří tyto služby 
poskytují.
□^Zájemce žádá, aby u údaje v telefonním seznamu bylo uvedeno, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu 
□4) Zájemce souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb 
a produktů Operátora dle Podmínek zpracovávání osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále také ,,PZOÚ“). 
□4) Zájemce souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb 

a produktů jiných subjektů odlišných od Operátora dle PZOÚ.
□4) Zájemce je „politicky exponovanou osobou " ve smyslu §4, odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb.
□4> Zájemce souhlasí s tím, aby Operátor získal v souladu s čl. 6 PZOÚ informace o jeho platební morálce nutné k posouzení jeho 

žádosti o uzavření Účastnické smlouvy, a to z pozitivní databáze sdružení SOLUS iwww.solus.cz). jehož je Operátor členem.

V případě, že převáděná Účastnická smlouva s telefonním číslem, byla zařazena do T-Mobile Podnikové sítě, berou původní 
Účastník a Zájemce na vědomí, že ke dni převodu byly na SIM kartě k dotčenému telefonnímu číslu služby Podnikové sítě 
deaktivovány, tj. toto číslo bylo z Podnikové sítě vyřazeno.

Zájemce a Operátor se dohodli, že informace o uzavření 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“).

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 začerní veškeré osobní údaje a obchodní tajemství v této Účastnické smlouvě 
obsažené.

Zájemce prohlašuje, žé 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.

Podpisy Dn. g

1) Vyplňte údaje o fyzické osobě, fyzické osobě - podnikateli, 
zodpovědné osobě nebo statutárním orgánu právnické osoby.

2) Pokud Účastník/Zájemce není nositelem rodného čísla, doplňte 
datum narození.

3) Označte „Ano" v případě, že podmiňuje-li zákon č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabytí 
účinnosti Účastnické smlouvy jejím uveřejněním v registru

■ smluv. V opačném případě označte „Ne".

4) Platí v případě, že je kolonka označena křížkem.
5) Neplatí, pokud se převádí pouze Pevný internet.
6) Slouží také pro zaslání potvrzení o provedení převodu. Pokud jej 

nevyplníte, informace vám nebude odeslána.
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