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Dohoda o převodu 
ÚčasWokýoh smHuv

Zákaznické centrum - Business 
800 73 73 33, 
www.t-mobile.cz

Původní Nová
Rámcová smlouva 
Zákaznická smlouva

Operátor T-Moblle Czech Republic a.s.
Tomlčkova 2144/1,148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681
Zapsaný do OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 3787

Účastník Obchodní firma European Multimedia
Communication 

Jméno, příjmení, titul"
IČ 28205090
RČ2>

Zastoupený 
Jméno, příjmení, titul 
RČ2)
Státní příslušnost 
Doklad - číslo - platnost 
E-mail6)

Zájemce Údaje o právnické osobě, fyzické osobě - podnikateli

Obchodní firma Česká spořitelna, a.s
Ulice
Město
PSČ
IČ 45244782
DIČ
Povinný subjekt pro registr smluv 3) AnoE NeCI

Údaje o fyzické osobě, zodpovědné osobě nebo statutárním
orgánu právnické osoby
Jméno, příjmení, titul
Ulice
Město
PSČ
E-mail5)
RČ2)
Státní příslušnost 
Doklad - číslo - platnost

Zástupce
Jméno, příjmení, titul 
Státní příslušnost 
RČ21
Doklad - číslo - platnost

Ulice:
Město:
PSČ:

Smluvní Předmětem této Dohody je převod práv a povinností vyplývajících z Účastnických smluv specifikovaných v Příloze č. 1 této
ujednání Dohody (dále jen „převod") mezí stranami této dohody. Zájemce vstupuje podpisem této Dohody s účinností od data uskutečnění

převodu v systémech Operátora namísto Účastníka do všech práv a povinností Účastníka vyplývajících z Účastnických smluv 
specifikovaných v Příloze č. 1 této Dohody a práv a povinností plynoucích pro Účastníka z Rámcové smlouvy specifikované výše. 
Převod bude proveden nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této Dohody. O uskutečnění převodu bude Operátor 
Účastníka i Zájemce informovat. Operátor je oprávněn Účastníkovi při technickém provádění převodu přerušit poskytováni Služeb 
na dobu nezbytně nutnou.

Zájemce výslovně prohlašuje, že předmětné Účastnické smlouvy a práva a povinnosti plynoucí pro Účastníka z Rámcové 
smlouvy včetně všech podmínek jsou mu známy a je si vědom a souhlasí se všemi podmínkami a závazky z Účastnických smluv 
a Rámcové smlouvy plynoucích, včetně sjednaných smluvních pokut. Operátor upozorňuje Zájemce, že v některých 
Dokumentech, které tvoří Účastnickou smlouvu, jsou ustanovení, která bv mohla být považována za překvapivá. Tato ustanovení
isou v Dokumentech vždy zvýrazněna ízeiména podtrženími. Zájemce prohlašuje, že se s těmito ustanoveními podrobně
seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

http://www.t-mobile.cz


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 Vyúčtováni Služeb 
poskytnutých Zájemci dle ostatních Účastnických smluv, jsou-li tyto Služby účtovány Zájemci v jednom Vyúčtováni 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.
□4)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 (www.solus.czl. 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 vědomi, 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 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.
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http://www.solus.cz


Telefonní číslo

DSL číslo/ DSL klíč (TV číslo/TV PUK)'

| Tarif %

I Fakturační skupina 3>

I Podrobnosti k fakturační skupině 4>

Ifyp Vyúčtování služeb 51 

I Číslo bank. účtu

<
•o

o
<

cn
I

I

Izpůsob úhrady 0!

[Heslo pro blokování71 (čtyřmístné číslo)

[sdělit heslo pro blokování koncovému uživateli81 

IPFistup do Můj T-Mobile/eShopu 9)

[Roamingový tarif,0)

|EU regulace ">

iHlasové roam. zvýhodnění,2)

IDatové roam. zvýhodněníění ,3I

[Data roamlng limit u> 
IGPRS/EDGE/3G i5>

ění l6>IDatové tarifní zvýhodnění

[Navýšení datového limitu koncovým uživatelem 17) 

[podrobný výpis služeb ,e)

[Blokovat mez. hovory 

Typ BlackBerry 191

iBlackBerry Roamlng 201 

[Multimediální zprávy (Mmsj 211 
[souhlas s Audiotex a Prémium SMS 221 

[souhlas s DIVIŠ a SMS platbou 

[souhlas s m-platbou 

joownloads

[Termín převodu SIM kartyZ4)

|SMS potvrzeni o převodu 25)

|Typ záznamové služby261 

Zařadit číslo do Podnikové sítě 27)
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Poznámka (uveďte další požadavky)2S)




