OBCHODNÍ PODMÍNKY RÁMCOVÉ SMLOUVY
T‑Mobile Czech Republic, a. s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49681
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK RÁMCOVÉ SMLOUVY

Smluvní partner požádat o změnu v Seznamu Oprávněných osob, tj. o
doplnění další Oprávněné osoby nebo vyloučení Oprávněné osoby
prostřednictvím formuláře TMCZ „Žádost o doplnění/vyloučení
Oprávněných osob“. TMCZ je oprávněn žádost o vyloučení Oprávněné
osoby zamítnout zejména v případě, kdy má TMCZ za Oprávněnou
osobou jakýkoli neuhrazený splatný peněžitý dluh. Žádost o
doplnění/vyloučení Oprávněných osob může za Smluvního partnera
podepsat zodpovědná osoba nebo jiný pověřený zaměstnanec v
souladu s § 166 občanského zákoníku. Takto provedená změna v
seznamu Oprávněných osob nevyžaduje uzavření písemného dodatku k
Smlouvě.

1.1. Obchodní podmínky Rámcové smlouvy (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 (dále jen „Smlouva“), 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
2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva není smlouvou, která by

umožňovala přístup k síti T‑Mobile ve smyslu § 80 zák. č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích v platném znění. Smluvní partner ani
Oprávněná osoba nesmí na podkladě Smlouvy veřejně nabízet a/nebo
umožňovat odběr služeb elektronických komunikací; tím není dotčeno
poskytování Služeb zaměstnancům Smluvního partnera nebo
Oprávněným osobám (jejich zaměstnancům) dle Smlouvy.

4.3.

Trvání statusu Oprávněné osoby je vždy podmíněno jejím vedením v
Seznamu Oprávněných osob a platností Smlouvy.

4.4.

Smluvní strany se dohodly, že souhlas Smluvního partnera bez dalšího
platí i pro právní nástupce Oprávněné osoby uvedené v Seznamu
Oprávněných osob.

4.5.

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

4.6.

Oprávněné osoby mohou s TMCZ uzavírat Účastnické smlouvy a
jiné smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, které
zpravidla obsahují odkaz na Smlouvu, za podmínek stanovených
Smlouvou vlastním jménem.

4.7.

Oprávněná osoba uzavírá Účastnické smlouvy svým jménem, pouze je
oprávněna při svém uvedení v Seznamu oprávněných osob čerpat
výhody sjednané Smluvním partnerem ve Smlouvě. Oprávněná osoba je
tedy oprávněna rozhodovat o svém setrvání na Seznamu Oprávněných
osob a kdykoliv žádat sama o zrušení své účastni na něm; tím není
dotčeno právo TMCZ definované v článku 4.2. těchto Obchodních
podmínek Oprávněná osoba může být zapsána vždy pouze v jednom
Seznamu Oprávněných osob, v případě pochybností vždy v tom, do
kterého byla uvedena později, a tím automaticky zaniká její účast
v předchozím Seznamu Oprávněných osob.

2.2. Smluvní partner se dále zavazuje, že případné přefakturování cen za

poskytnuté služby koncovým uživatelům bude vždy odpovídat cenám
vyúčtovaným společností T‑Mobile Czech Republic a.s (dále jen
„TMCZ“) a údaje uváděné na takových fakturách nesmí vyvolávat
klamnou představu o vztahu TMCZ a Smluvního partnera, která by
mohla zjednávat prospěch Smluvního partnera na úkor TMCZ.

2.3. Za účelem zajištění kvalitní komunikace Smluvního partnera směrem ke

koncovým uživatelům služeb nebo Oprávněným osobám, pokud bude
Smluvní partner chtít ve svých materiálech využít obchodní firmu, logo či
jiný materiál týkající se činnosti TMCZ, je povinen si vyžádat, nejméně 3
týdny předem písemný souhlas TMCZ s takovým použitím.

3. UZAVŘENÍ ÚČASTNICKÉ SMLOUVY
3.1.

3.2.

Jednotlivé Účastnické smlouvy je možné uzavírat zejména těmito
způsoby:
• Na eShopu T-Mobile – elektronicky po přihlášení do portálu k tomu
oprávněným zástupcem Smluvního partnera/Oprávněné osoby
• Písemně (fyzický podpis na Účastnické smlouvě) na prodejně
TMCZ, prostřednictvím k tomu oprávněného obchodního zástupce
TMCZ nebo prostřednictvím kurýra po objednání si služeb
zavoláním na Zákaznické centrum TMCZ
• E-mailem na business@t-mobile.cz - zasláním aktuálně platného
formuláře Účastnická smlouva se zaručeným elektronickým
podpisem Smluvního partnera/Oprávněné osoby

5. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

TMCZ a Smluvní partner si mohou ve Smlouvě určit další individuální
způsoby uzavření Účastnické smlouvy.

4. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
4.1.

Oprávněnou osobou ve smyslu Smlouvy se rozumí právnická osoba
nebo podnikající fyzická osoba, která je ve vztahu ke Smluvnímu
partnerovi osobou kapitálově provázanou.

4.2.

Oprávněné osoby sjednané při uzavření Smlouvy budou uvedeny v
Seznamu Oprávněných osob, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy. Pokud
si Smluvní strany ve Smlouvě nedohodly jinak, může po uzavření Smlouvy

5.1.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré skutečnosti, které nejsou
běžně dostupné v obchodních kruzích a které jsou obsaženy ve
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 Smlouva uzavřena za pomoci zprostředkovatele, jehož
provize je závislá na objemu Služeb poskytovaných dle 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 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 Smlouvy výslovný souhlas.

6. ZÁRUČNÍ A MIMOZÁRUČNÍ SERVIS
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6.1.

Smluvní partner se zavazuje uhradit sjednanou kupní cenu za objednaná
zařízení, a to vždy na účet TMCZ uvedený v příslušném daňovém
dokladu.

6.2.

TMCZ poskytuje Smluvnímu partnerovi/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/Oprávněnou
osobou.

6.3.

9.3.

Obsah závazku plynoucího ze Smlouvy vytvoří pouze práva a povinnosti
sjednané písemně ve Smlouvě a jejích součástech bez ohledu na
jednání Smluvních stran předcházející uzavření Smlouvy. Závazky
plynoucí ze Smlouvy lze z povahy věci plnit oboustraně pouze v případě
existence Účastnických smluv Smluvního partnera. Pokud není pod
Smlouvou aktivní žádná Účastnická smlouva Smluvního partnera, je
TMCZ oprávněn Smlouvu v zákonné výpovědní době vypovědět.

9.4.

Každá ze Smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své údaje v
hlavičce Smlouvy 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 Smlouvy nevyžadují uzavření písemného dodatku ke
Smlouvě.

9.5.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 01.08..2020.

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.

7. PÉČE O ZÁKAZNÍKA
7.1.

Objednávky koncových zařízení může Smluvní partner/Oprávněná osoba
provádět:

• Osobně na prodejně
• Přes eShop
• Telefonicky/e-mailem na Zákaznické centrum TMCZ
(+420 )800 73 73 33/business@t-mobile.cz

• přes Osobního konzultanta
• přes Obchodního zástupce
7.2.

V případě potřeby informací nebo požadavku změny objednávky
Služeb a podmínek účtování se bude Smluvní partner/Oprávněná
osoba obracet na Zákaznické centrum – Business.

7.3.

Smluvní partner souhlasí s uvedením své obchodní firmy jako reference
v marketingových materiálech TMCZ včetně tiskových zpráv.

8. MŮJ T-MOBILE
8.1.

Smluvní partner/Oprávněná osoba může využívat samoobslužný portál
Můj T-Mobile, který mu umožňuje kompletní on-line správu svého účtu.
Smluvní partner/Oprávněná osoba nastavuje oprávnění pro jednotlivé
uživatele zejména SIM karet (Účastnických smluv) v rámci portálu Můj TMobile a míru jejich oprávnění, tedy zejména určuje, kdo má možnost
v rámci SIM snadno a rychle navýšit data, změnit nastavení služeb či
zjistit výši aktuálního Vyúčtování apod., a to bez nutnosti volání na
Zákaznické centrum TMCZ nebo návštěvy prodejny. Za nastavení
jednotlivých oprávnění a tomu odpovídající ochrana přístupových jmen a
hesel je vždy plně odpovědný Smluvní partner/Oprávněná osoba.

9. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
9.1.

Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást 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 otázkách Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti
Smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných
právních předpisů účinných na území České republiky v době uzavření
Smlouvy.
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