dále jen “SVZ”
Č. SVZ (IČ):

Kód prodejce

T-Mobile Czech Sídlo: Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
Republic a.s. IČ: 649 49 681
DIČ CZ64949681
zapsaná do OR u MS v Praze, B 3787
Plátce DPH

*)

Bankovní spojení:
Název banky: Komerční banka a.s.,
120 00 Praha 2
Učet číslo: 19-2235210247
Kód banky: 0100
dále jen „společnost T-Mobile“
Obchodní zástupce, Obchodní firma / název
který Návrh SVZ Kód prodejny:
převzal ** Prodejce:

Telefonní číslo (+420)
dále jen „Obchodní zástupce“

Navrhovatel / Obchodní firma / název
Smluvní partner. Sídlo: Ulice
Město
PSČ:
IČ:
DIČ:
Č. Účastnické smlouvy:
Telefonní číslo (+420)***)
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v
v oddílu:
vložka:
Bankovní spojení
Název banky:
,
Učet číslo:
Kód banky:
Zastoupena
Jméno a příjmení
Telefonní číslo (+420)
Sídlo: Ulice
Město
PSČ:
Rodné číslo
/
Číslo dokumentu (OP, Pas)
Vyplňuje osoba oprávněná jednat jménem zájemce (např. na základě plné moci)
Jméno, příjmení, titul
Kontaktní telefonní číslo
Kontaktní osoba Jméno a příjmení
Telefonní číslo (+420)
Ulice
Město

E-mail:

dále jen „Smluvní partner“

Fax:

PSČ:

Smluvní partner navrhuje tímto společnosti T-Mobile uzavření SVZ, a to v níže uvedeném rozsahu a za níže
uvedených podmínek.
Povinné údaje Závazek minimální průměrné měsíční vyúčtované částky si Smluvní partner zvolil dle Tabulky v závislosti
na dodatečných volných minutách:
do sítě T-Mobile
-------------------do všech sítí v ČR
-------------------Závazek minimální průměrné měsíční vyúčtované částky celkem:
,- Kč bez DPH 19%.
Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. si vyhrazuje smlouvy s uvedeným závazkem minimální průměrné
měsíční vyúčtované částky menším, než 3 600,- Kč bez DPH 19% neakceptovat
(pokračování na druhé straně)
Datum a podpisy Smluvní partner podpisem SVZ potvrzuje, že se podrobně seznámil se Smluvními podmínkami pro Návrh Smlouvy
významného zákazníka uvedenými na zadní straně tohoto formuláře , které tvoří nedílnou součást SVZ a že s nimi
bez výhrad souhlasí.
V

, dne

V

Smluvní partner
(jméno, podpis, razítko)
*) vyplňte adresu, na kterou si přejete zaslat potvrzenou SVZ
**) vyplňuje se, jen pokud SVZ bude uzavírána přes obch. zástupce
***) vyplňte telefonní číslo T-Mobile, které je zahrnuté pod SVZ
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, dne

návrh převzal

Obchodní zástupce
(jméno, podpis, razítko)

V Praze, dne

T-Mobile Czech Republic a.s.
(jméno, podpis, razítko)

Č. SVZ
1. Předmět SVZ a související dokumenty
Předmětem SVZ je závazek společnosti T-Mobile poskytnout Smluvnímu partnerovi zvýhodněné smluvní podmínky, které
budou aplikovány při uzavírání Účastnických smluv, při poskytování telekomunikačních služeb dle Účastnických smluv a při
prodeji mobilních telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství Smluvnímu partnerovi, a závazek Smluvního partnera
plnit povinnosti, ke kterým se touto SVZ v souvislosti s poskytováním zvýhodněných podmínek zavazuje. Pro vyloučení
veškerých pochybností se stanoví, že vzhledem k charakteru SVZ je SVZ smlouvou závislou na poslední Účastnické
smlouvě Smluvního partnera, neboť zachování alespoň jedné platné a účinné Účastnické smlouvy uzavřené mezi Smluvním
partnerem a společností T-Mobile je základní povinností Smluvního partnera dle této SVZ. Nedílnou součást SVZ tvoří
Obchodní podmínky SVZ (dále též jen „OP-SVZ“) a Všeobecné podmínky společnosti T- Mobile Czech Republic a.s. (též jen
„VPST“).
2. Závazky společnosti T- Mobile, poskytnutá zvýhodnění
Společnost T-Mobile se zavazuje poskytovat Smluvnímu partnerovi po celou dobu účinnosti SVZ v každém zúčtovacím
období dodatečné volné minuty, které jsou určené pro volání výlučně do sítě T-Mobile, anebo do všech sítí v ČR, dle
závazné volby Smluvního partnera uvedené výše ve formulářové části SVZ. Za podmínek uvedených níže v čl.4 je Smluvní
partner oprávněn kombinovat přidělování dodatečných volných minut do obou uvedených směrů. Dodatečné volné minuty
budou čerpány všemi Účastnickými smlouvami v režimu této SVZ až po vyčerpání základních volných minut obsažených
v příslušném tarifním programu Účastnické smlouvy. Po vyčerpání základních volných minut čerpá Účastnická smlouva
z aktuálního zůstatku dodatečných volných minut, a to postupně podle časového pořadí uskutečnění jednotlivých hovorů.
Pokud dodatečné volné minuty nebyly doposud spotřebovány, ale jejich zůstatek bude vyčerpán v rámci započatého spojení
a spotřeby jiné účastnické smlouvy, pak čerpá dodatečné volné minuty ta účastnická smlouva, která uskutečnila spojení
dříve.Počet dodatečných volných minut je závislý na výši závazku Smluvního partnera minimální průměrné měsíční
vyúčtované částky. Pravidla pro poskytování dodatečných volných minut jsou podrobněji stanovena v OP-SVZ. Společnost
T-Mobile se dále zavazuje předkládat Smluvnímu partnerovi nabídky určené speciálně pro významné zákazníky.
3. Závazky Smluvního partnera, smluvní pokuty
Smluvní partner se zavazuje, že po celou dobu trvání SVZ bude mít se společností T-Mobile uzavřenu minimálně jednu
Účastnickou smlouvu. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že jeho průměrná měsíční vyúčtovaná částka na základě všech
jeho účastnických smluv (tj. nejen Účastnických smluv), popř. i jeho dalších smluv o poskytování telekomunikačních služeb
uzavřených se společností T-Mobile neklesne pod částku zvolenou při podpisu SVZ uvedenou výše ve formulářové části
SVZ. Způsob výpočtu „průměrné měsíční vyúčtované částky“, kritéria pro splnění uvedené podmínky a sankce za jejich
neplnění jsou stanoveny v OP-SVZ.
4. Počet přidělených dodatečných volných minut a jejich čerpání
Počet přidělených dodatečných volných minut je přímo závislý na výši závazku minimální průměrné měsíční vyúčtované
částky v souladu s níže uvedenými tabulkami. Smluvní partner spolu s uvedeným závazkem závazně zvolil i směrování
dodatečných volných minut ( do sítě T-Mobile, anebo do všech sítí v ČR).
Lze volit vždy pouze jednu úroveň dodatečných volných minut určených pro volání do telekomunikační sítě T-Mobile a jednu
úroveň dodatečných volných minut určených pro volání do všech telekomunikačních sítí mobilních operátorů provozovaných
v ČR. Konečná výše závazku minimální průměrné měsíční vyúčtované částky je pak tvořena součtem minimálních
závazných měsíčních úhrad odpovídající zvoleným úrovním dodatečných volných minut dle určené destinace a je uvedena
ve formulářové části SVZ. Nevylučuje se ani možnost volby pouze jednoho typu dodatečných volných minut (pro volání do
sítě T-Mobile nebo pro volání do všech sítí) a tomu odpovídajícímu závazku minimální průměrné měsíční vyúčtované částky.
počet dodatečných volných
minut do všech sítí v ČR
75
100
150
200
300
400
600
1 000
2 000
5 000
15 000
20 000
40 000

Minimální závazná měsíční
úhrada využívání služeb sítě
T-Mobile (Kč bez DPH)
1 800
2 400
3 600
4 800
7 200
9 600
14 400
24 000
48 000
120 000
360 000
480 000
960 000

počet dodatečných volných
minut do TMCZ
150
200
300
400
600
800
1 200
2 000
4 000
10 000
30 000
40 000
80 000

Minimální závazná měsíční
úhrada využívání služeb sítě
T-Mobile (Kč bez DPH)
1 800
2 400
3 600
4 800
7 200
9 600
14 400
24 000
48 000
120 000
360 000
480 000
960 000

5. Trvání smlouvy
SVZ se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 2 let s možností jejího prodloužení dle podmínek stanovených v OP-SVZ. Pro
případ nedodržení uvedeného závazku (i v případě nebyla-li dodržena dvouletá lhůta vzniklá z titulu prodloužení SVZ)
z důvodů na straně Smluvního partnera se sjednává smluvní pokuta, jejíž podrobná úprava je obsažena v OP-SVZ.
6. Kontaktní osoba
Kontaktní osoba uvedená ve formulářové části SVZ je Smluvním partnerem pověřena, aby jednala se společností T-Mobile v
záležitostech souvisejících se SVZ anebo Účastnickými smlouvami v rozsahu upraveném v čl. 6 OP-SVZ.
7. Ustanovení společná a závěrečná ustanovení
V ostatním, touto SVZ neupraveném, se smluvní vztah řídí Obchodními podmínkami SVZ a ustanoveními Všeobecných
podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., v případě rozporů je přednost jednotlivých dokumentů stanovena dle
pořadí v jakém jsou dokumenty výše uvedeny. Smluvní partner potvrzuje svým podpisem, že převzal OP-SVZ a VPST, které
tvoří nedílnou součást SVZ, že se s podmínkami stanovenými SVZ (včetně přiložených dokumentů) podrobně seznámil
a bez výhrad s nimi souhlasí.
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