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Zájemce Dodací adresa^*
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Město 110 01 Praha 1 PSČ
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IČ * 71 00 92 56

Kontaktní

E-mail

telefon'’**

DIČ

Povinný subjekt pro registr smluv^** Ano^ NeQ Způsob doručení®* S kurýr

□ dobírka, Česká pošta

Operátor a Zájemce tímto uzavírají Účastnické smlouvy v počtu telefonních čísel uvedených v Příloze č. 1, na základě

Smluvní
kterých bude operátor Zájemci poskytovat Základní a doplňkové Služby elektronických komunikací a související služby (dále

ujednání
souhrnné „Služby") v rozsahu, který si smluvní strany sjednají, a Zájemce se zavazuje platit za tyto Služby řádně a včas

sjednanou cenu.

Doba trvání Účastnických smluv se řídí příslušným ustanovením Rámcové smlouvy specifikované v záhlaví tohoto

formuláře.^ Sjednaná doba trvání začíná běžet dnem aktivace sjednané Služby. Pokud v Rámcové smlouvě není uvedeno jinak,

přechází Účastnická smlouva po uplynutí doby určité v ní sjednané do režimu doby neurčité.

Obsah všech Účastnických smluv a jejich nedílnou součást tvoří tyto dokumenty (dale jer „Dokumenty"):

■ podmínky zachycené v tomto formuláři, včetně podmínek sjednaných v části formuláře Nastavení služeb a v Příloze č.1,

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

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

•

■ další

platný

podmínky;

Ceník služeb,

• Podmínky zvoleného tarifu a dalších zvolených Služeb,

■ Podmínky přenesení čísla,

■ Obchodní podmínky T-Mobile služby m-platba,

■ Obchodní podmínky Platebních služeb T-Mobile,

Přednost Dokumentů se řídí čl. 2.2 Všeobecných podmínek, nikoliv pořadím uvedeným výše. Veškeré podmínky jsou k dispozici

na www.t-mobile.cz/novvzakaznik.

Zájemce podpisem Účastnické smlouvy potvrzuje, že všechny tyto Dokumenty jsou mu známé a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Operátor upozorňuje Zájemce, že v některých Dokumentech jsou ustanovení, která bv mohla být považována za překvapivá.

Tato ustanovení jsou v Dokumentech vždy zvýrazněna (zejména podtržením). Zájemce prohlašuje, že se s těmito ustanoveními

podrobně seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí. Zájemce se zavazuje seznámit s podmínkami všech Služeb, které si_v průběhu

trvání Účastnických smluv aktivuje, přičemž podmínky aktivovaných Služeb se stávají nedílnou součástí předmětné Účastnické

smlouvy okamžikem aktivace Služby.

Zájemce a Operátor si pro případ porušení povinnosti Zájemce řádně a včas platit sjednanou cenu za poskytnuté

Služby sjednávají smluvní pokutu. V případě, že bude Zájemce v prodlení s úhradou Vyúčtování za poskytnuté Služby Jeden

den, je Operátor oprávněn vyúčtovat Zájemci smluvní pokutu ve výši 150 Kč. V případě, že bude Zájemce v prodlení s

úhradou Vyúčtování za poskytnuté Služby 21 dnů. Je Operátor oprávněn vyúčtovat Zájemci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.
Nezaplatí-li Zájemce řádně a včas tři po sobě Jdoucí Vyúčtování nebo bude-li Zájemce v prodlení s úhradou jakéhokoliv

svého peněžitého dluhu vůči Operátorovi déle než 90 dnů, je Zájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výší součtu

měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy. Tento součet se spočítá za období od začátku

suspendace (tj. od začátku přerušení či omezení poskytování Služeb dle čl. 3.4. Všeobecných podmínek), během níž vznikl

nárok na smluvní pokutu, do konce sjednané doby trvání Smlouvy. Rozhodující je základní ceníková cena s DPH měsíčního

paušálu, který dle Smlouvy Zájemce užívá; nárok na tuto smluvní pokutu nevzniká v případě Smluv uzavřených na dobu

neurčitou. Dále si sjednává Zájemce a Operátor smluvní pokutu v čl. 6.1 Všeobecných podmínek a v Podmínkách

minimálního měsíčního plnění. Smluvní pokuty mohou být uplatněny současně.

Pokud Účastnická smlouva skončí před uplynutím sjednané doby určité z jiných důvodů než z důvodu prodlení s úhradou

peněžitých dluhů, je Zájemce povinen) Operátorovi zaplatit finanční vypořádání - úhradu ve výši úhrady nákladů spojených

s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Zájemci poskytnuto za zvýhodněných podmínek a současně úhradu

ve výši součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby jejího trvání (rozhodující je přitom základní cena

měsíčního paušálu s DPH naposledy vyúčtovaného ve Vyúčtování, která je uvedena v Ceníku), nebo součtu minimálního

sjednaného měsíčního plněni zbývajících do konce sjednané doby trvání Účastnické smlouvy, přičemž v této části úhrady se má
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za to, že tato představuje paušální odškodné za předčasné ukončení Smlouvy, která byla mezi smluvními stranami původně

sjednána na dobu určitou. V případě, že bude Zájemci Operátor účtovat úhradu nákladů spojených s telekomunikačním

koncovým zařízením, je Zájemci oprávněn tuto část úhrady vyúčtovat samostatně.

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

Zájemce s Operátorem se dohodli,^ že splatnost pro Vyúčtováni sjednaná v této Smlouvě platí i pro Vyúčtování Služeb

poskytnutých Zájemci dle ostatních Účastnických smluv, jsou-li tyto Služby účtovány Zájemci v jednom Vyúčtovaní společné se

Službami poskytnutými na základě této Smlouvy.

Následující prohlášení platí pro všechny uzavírané Účastnické smlouvy;

Ela) Zájemce souhlasí se zveřejněním Údajů v telefonních seznamech a informačních službách podnikatelů, kteří tyto služby

poskytují.

El” Zájemce žádá, aby u údajů v telefonním seznamu bylo uvedeno, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu.

EI” Zájemce souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky

služeb a produktů Operátora dle Podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále je

„PZOÚ").

EI!) Zájemce souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky

služeb a produktů jiných subjektů odlišných od Operátora dle PZOÚ.

EIB) Zájemce souhlasí stím, 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.cz), jehož je Operátor

členem.

Operátor a Zájemce dohodli, že se výše uvedené Účastnické smlouvy posuzují 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 a Operátor se dohodli, že informace o uzavření a změnách Účastnických smluv bude Operátor Zájemci zasílat do

schránky T-Box umístěné na zákaznickém účtu Zájemce na portálu Můj T-Mobile (dále jen “schránka T-Box“). Potvrzení

zasílaná do schránky T-Box nemají charakter potvrzujícího obchodního dopisu. Operátor rovněž nebude přihlížet k potvrzení o

uzavření Účastnické smlouvy zaslané Zájemcem a takové potvrzení tak nebude mít vliv na obsah této Účastnické smlouvy.

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 začerni 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 ni všechna ustanovení zřejmá

a srozumitelná.

-8
Podpisy Dne -01- 2018

Hygienická stanice hi.m. Prahy

Zájemce (jméno, podpis, razítk Operátor

1) Vyplňte, prosím, identifikační údaje osoby oprávněné jednat jménem Zájemce

2) 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 ona/::rem případě označte „Ne“.

3) Uvecfte, prosím, dodací adresu pro zaslání objednaných SIM karet a zboží. je-li odlišná od adresy uvedené u Zájemce.

4) Pokud zasíláte objednávku pomoci elektronických prostředků, uveďte jméno a příjmení osoby oprávněné jednat zaZájemce a kontaktní telefon (kontaktním telefonem

se rozumí tel. číslo vedené u Operátora na osobu oprávněnou jednat za Zájemce, kterou Zájemce pověřil vyřizováním Smlouvy).

5) Vyberte způsob doručení Kurýr/Česká pošta

6) Platí v případě, žeje kolonka označena křížkem.
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111
Pokyny pro vyplňování

1) vybertešuluzvzłl rezervované číselné tady nebo uveďte existující tel. :Kim ledu-li se o nima z mm nebo mms Eisll „a „není, mobilního operátora.

2) A (aktivace nového telefonního čísla), M tm,” , www z »nan-:m my na paušální tarif), v lvi-„m telefonního ersin „v není operátora).

3) ryb sm karty: U Iuriwnsnr SWl karta). W (Twin Universal SIM karta). v :rum nevyplněni bude dodána Universal SIM karta, která menu. umu: vnlmosh rm „m a nano).

4) unum ..m- (T=TariO T30, T80, rísu. rm, Tinn,TisñH,P12l)tlaumlr 120), PNM1 (Profi na míru 1) pm (Profi na miru 2). PNM3 (Proti na miru 3). PNM4 len n. míru AtiPNM5 lerr u;míru 5). Want mw (Pouze pokud

to umołllull vas. RS): (K=Kredil) K150, K250, K450. K700, K1200, K2000, MýchS.

Minutové a hindilrll um nelze v rámci jedné Rámcové smlouvy kombinovat. Pokud požadujete tarif ve :mnm: vem HIT, popište temignemvummn- (např. T30HIT).

um: 1.1:, M2M, M2M p (um Prémium), IB (Internet Basic), u (lmamxl Standard). ICS (Internet na nesly stud-Mi IP iinmr Premium), ICP (Internet mi: Premium), IPP (Internet PremiumPmi IK (Internet Komplet). Ml

1,5 (Mobilní internet 1,5GB), Ml 3 (Mobilní internet 3GB), Ml to lMovilm mlemot 10GB), Ml 30 (Mobilní mnm :luca) PIBD (wmv mnm Du amvl

Speciální tarify: HP irm Hm: Partner).

5) mi uistnlící/sláviticl fakturační skupina - S, „m „nwm skupin. - N.

6) Pokud chcete SIM kariu pňdružít k stavaíclml Vyúčtováni sluha. min. číslo „ul ntxw „x vybnnehocxistujlclhoVyůt'xuvx/ilxíuizh

Pokud chcete nové winamp sum vypímn mna. :rum . taklunml „rm (ulice, č.. město, PSČ) nového vymtwlnl na» V tram. u chcete nové vytamn sum. ktere ln. nadefinovali o několik řádků této objednávky

výše, vyplní. .le řádek XY“.

7) Vyplňte: , (Pipi/om s (elektronické) mu min mmnb omítka, „mm nnmvmn mnm mnmn sum

8) Způsob may sel/191mm pot.. u mvlho vytumn sum 'rm ”lovit Poukázka). au inetu: z bank účtu), l vn.” z bank účtu)

9) Povinné čtyřmístné heslo používané :u hlokovam SIM mv N! Zákaznickém centru (např. :n kmdezň Heslo může tm toaletu om vsem SIM karty „m n., každou SIM kartu individuální. Z bezpečnostních din/mír mm' mnłnk

použil tyto kombinace: 0000, 1234, 4321, 1111, 2222, 3333, 4444, ssss uses 7777, 8888, 9999.

10) Vámi zvolené nebo „mm :mamma heslo (viz kolonka 9) nebude po aktivaci a miwaut odesláno koncovému uživateli prostřednictvím SMS. Chcete-li mi. mia Wu blokováni koncovým uživatelům, zvolte křížek B (Pulmom

u aktivaci či migraci, vmnexenlmvhttmholeleívnnlhv čísla „4mm upe/!lm se SMS nezasílá). Fm !lhaní hesla kontaktujte prosím Zákaznické centrum -Business (tel.: 800 73 73 33).

11) Roamingové tarify: H (Happy roaming), HH (Happy Holiday roaming), TR (T-Mobile Roaming), TRS (T-Mobile Roaming Start). V pňpadě, že kolonku nevyplníte, nebude roaming aktivován.

url-dem mm. mamma una. Bravo!" :u12) B že saktivaci služby kautomatickému spuštěni účtováni roamingového podmínek EU regulace. v Bllpldtže si „napít aktivüvzi l: zvollvlym roamingovým tarifemúčtováni dle EU

regulace, odznačte □. Účtováni roamingového provozu dle podmínek EU regulace nebude zapnuté i v případě označeni B u zákazníků, kteří máji vyslovený nesouhlasu v Rámcové smlouvě. Veškeré informace o EU regulaci a

law.“ umí/om naleznete nawww.t-mobile.cz/eu-reoulace.

13) Hlasová roamingová zvýhodněni; C (Cestovatel), EU (Roamingové zvýhodnění EU), ST (5mm toto roam, zvýhodněni je určeno pouze pro zákazníky, jejichž Rámcová smlouva to umožňuje). Pokud si nezvolíte žádné z výše

uvedených zvýhodnění a zároveň Vám bude aktivována služba roaming (platné pouze pro typ roamingu HH. H). bude Vám automaticky nastaveno Roamingové zvýhodněni EU. Některá roamingová xvýnonnňní .m navzájem

vylučitelná. Vice informaci naleznete v aktuálním Ceníku.

14) Datová roamingová zvýhodnění: DRE 10 lDIiuvy mnm, Evropa u MBL nn: IS mnm roaming Evropa 15 MB), DRE 20 (Dllnvy ..í-„ing :mp- 20 MB). DRE 301mm? roaming Emo: u um. DRE50 (Datový roaming Evropa

50 MB), DRE 150 (Datový roaming Evropa 150 ME). DEU ipsum Inlmiwoyt zvýhodněni EU), TSD Z1 (Travel & Surfna den, zóna 1). TSD zz ::mt A sun na den, zóna 2). TSD Z3 rrmn s sun na :u zóna 3). pokud máte zájem

o aktivaci lm: typu baličku Travel & Surf. uveďte to do poznámky, DS 20 (Data Svět 20 MB). DS 100 (Data Svět 100 MB). DS 200 (Dala Svět 200 MB). DS 500 (Dala Svět 500 MB). OS 1000 (Data Svět 1 GB). Pokud si nezvolíte

žádné l lm uvedených zvýhodněni a zároveň Vám bude aktivována služba Roaming (platné pouze pro typ roamingu HH. H), bude Vám automaticky nastaveno Datové roamingové zvýhodněni EU (EU + DEU). Některá roamingová

zvyhodneni jsou navzájem vylučilelná, mimmmmmu na Zákaznickém centra.

15) Dala Roaming Limit: Dl (495,87), lu (l 198,35), D3 (41321!) m u Žil m DS mnou:) D6 tzn us zn. X tm mm aktivován). v na“. že kolonku nevyplníte, bude aktivován „mi Ass,“ Služba není kompatibilní s

"kterými „nami datovými baličky. Uvedené limity jsou v Kč bez DPH. Měsični llmn pro umu ušima/termmnoüłvídztvrozmmbu Polohodmažxnin datový Drums mmgu „nwm

16) Vyplňte: 1 (zamezil vše). 2 (zamezil dala v mnm-.l 3 (Drum vn» Pokud nevyberete am ..m možnost z roletky, platí varianta 3 -povolil vše. v DñMl ze vybavi- variantu 2 nebo 3 a nemáte v wdmluklch Rámcové smlouvy

slevu na účtováni GPRS, bude aktivována služba Internet v mobilu na den. Vice informaci o této službě naleznete na www.l-mobile.cz.

17) Datová tarifní zvýhodnění: Surf+, Surf8.Mail+, lnternet+, IM Standard (Internet v mobilu Standard), IM Klasik (Internet v mobilu Klasik), IM Premium (Internet v mobilu Premium), Ml ISO MB (Mobilní internet 150 MB). Ml 400 MB

(Mobilní internet 400 MB), Ml 1,5 GB (Mobilní internet 1555) Ml 3 GB (Mobilní Internet :GE) Ml 10 GB (Mobilní Internet 10 GB), Ml 30 GB (Mobilní Internet m ssl Chcete-li aktivoval statickou IP adresu um .ním mt» internet,

vyplňte larmulll Zřízení 5mm IP adresy mw rumu mamma- Zvýhodněni uum v metalu:: automaticky síddnávio .u onu neurčitou. v onom :Mansun as:: určité mama :u poznámky.

18) mwleni dotovłho llmrlu konwłym uživatelem: mnm kamnům užmt-lůmnmvddłtxwplátubne „mnm datoveho limnu l 1000 MB bez nutné znalosti administrátorského hesla. :m povolení m1: kHz-k

19) Typ Podrobného výpisu služeb: E (elektronický Podrobný výpisslužeb), T (tištěný Podrobný výpisslužeb), ET(elektronický i tištěný Podrobný výpis služeb). Pokud zvolíte prázdné políčko, podrobný výpis nebude nastaven,

20) Blokovat Mnmámdní 'lm/MY označenímtéto kolonkyhvdvuxlbiokvvlnyMexiniwdm hovory.

21) Typ aíaotaew 1 (ses _ BlackBerry), 2 lElS , almaerw Internet Service). a iEESo-als = Hitman/ry . BlackBerry Internet swat. 4 laizckatw mu Regulated)

22) alukamy RoalwW omezen-ni uv; kvlvnky Dudelkllvävln EilchEmy Eta-minn

23) Multimediální .mw (MMsl označením této kolonky Dudvu aktivovány mvlnauini mravy iMMsl V :np-ae mym-„í jenastavena blokace (MMS).

24) Audlotex a premium SMS zvolte křížek B pro moznost vyulívu. kolonku nechte vrlzůnw O pro mnm

25) DMS a SMS :um zvotte kňžek B pro možnost využívat, kolonku nechte prázdnou □ nm mam

26) m-Platba nim pin; „mi Zvolte křížek B pro moznost muni, kolonku nechte prázdnou □ pro blokád.

a ramenní witwnłt lbnñj. A „van vhj v „nulu (Povolit vw27) Vyplňte; 1 (Braun/in vn] 2 [slonoviny uvítací unvl, vše kromě nevyplněni bude nastavena varianta

28) wunu lednu zvlnlnllonninuaktivanñomnýcn SIM karet. v vtip-d! že kolonku nevyplníte, bude uplatněna varianta A.

A SIM karta bude aktivována v 00:00 hod. v den následující po dni dodání, DD.MM SIM karta bude aktivována v 00:00 hod. v den dle vašeho přáni, ale ne dřivé než v následující den Dndn dodání lDD , den. MM - měsíc), C SIM

karta bude aktivována na základě vaši telefonické žádosti.

Budou-li „hmmm podmínky nutné pro uzavřeni Účastnické smlouvy, potvrdí mnm omanavku aktivaci SIM karet a to ve lhůtě 30 dnů umu s lzleloriam za zvýhodněnou cenu) nebo 2 měsíců (aktivace samostatné SIM karty,

aktivace s telefonem za úklid/ii mnul ode :na Mistr astmatu. ::na nima „mam o díivllsl aktivaci.

29) rm zam-ml služby: H . mluvi mnm., R - Regiw xmašhn'łéh hovorů, N 2 mu Pokud zvolíte prázdné poličko, nebude Vám nastavena žádná Záznamová služba.

30) axnlňlnlmtbm kolmky „ut kamenlSlM nnyanns bujlkýchkolívditšim mnm: nebo restrikci. panu emu „tlumí tamním.. Mill. lomiulclohjedndvkl as

31) Pokud objednáváte k SIM kartě také mobilní telefon/ zaňzenl za zvýhodněnou cenu. uveďte požadovaný typ telefonu/ zařízeni z aktuální nabídky Operátora pro Klíčové zákazníky. Pro objednáni příslušenství nebo mobilního telefonu/

zařízeni za nedotovanou cenu kontaktujte 24mm. „nvm , sum.. rm 7:7 333 nebo business@t-mobile.cz), „rum povím- šlhlonu onomu: mil. umiillnou n. „:er stránkách T-Mobile.

32) Wow-ANOVBMA že mnm. „“an .mam na dobu určitou a Vámi zvolené zařízeni z aktuálního ceníku „muw „mi Mhmtnlnl ceny. V pňpadě. že se jedná o nedotované zařízení, kolonku nevyplňujte.

male v „mm- ůxlo SIM 10:1thch humny umi33) Do kolonky Poznámkamůžete uvést další požadavky, např. tlmní zvýhodndm v prípade moru z płedplamria služby Twist kód uvedený na spodni straně SIM karty).
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