Návrh Smlouvy
významného zákazníka
dále jen „SVZ“
č. SVZ (IČ)
T-Mobile Czech Republic a.s.

Sídlo: Londýnská 730, 120 00 Praha 2
IČ: 649 49 681
DIČ: 002-649 49 681
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787
Plátce DPH
Bankovní spojení:
Název banky
Komerční banka a.s., 120 00 Praha 2
Účet číslo
19-2235210247
Kód banky
0100
dále jen „společnost T-Mobile“

Navrhovatel/
Smluvní partner

Obchodní firma/název
Sídlo: Ulice
Město
Telefonní číslo

PSČ
(+420)*

Č. zákaznické smlouvy

IČ

DIČ

–

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v
v oddílu

vložka

Zastoupena
Jméno a příjmení
Sídlo: Ulice
Město

PSČ

Rodné číslo
Telefonní číslo T-Mobile

/

/

Číslo dokumentu (OP, Pas)

/

(+420)

Vyplňuje osoba oprávněná jednat jménem zájemce (např. na základě plné moci)
Jméno, příjmení, titul
dále jen „Smluvní partner“

Kontaktní telefonní číslo

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení
Telefonní číslo T-Mobile

(+420)

Email

Ulice
Město

PSČ

Smluvní partner navrhuje tímto společnosti T-Mobile uzavření SVZ, a to v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmínek:
Upozornění:
1) Smluvní partner je povinen vyplňovat pouze takové údaje a jejich kombinace, které nejsou v rozporu s tabulkou uvedenou v čl. 4 SVZ (dále též jen „Tabulka“). Překročí-li Smluvní partner
maximální počet Účastnických smluv (maximální počet SIM karet), budou zvýhodněné podmínky dle této SVZ aplikovány pouze na maximální počet Účastnických smluv dle Tabulky, a to podle
pořadí v jakém byly Účastnické smlouvy Smluvním partnerem uvedeny.
2) Smluvní partner je povinen vyplnit pouze účastnické smlouvy na základě kterých je využíván jeden z následujících tarifních programů: T80, T200, T400, T80 Hit, T200 Hit, T400 Hit. V případě,
že Smluvní partner vyplní účastnickou smlouvu na jiný tarifní program, bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu k uvedené účastnické smlouvě nebudou poskytovány zvýhodněné podmínky dle
této SVZ ani mu nebudou jakýmkoliv jiným způsobem kompenzovány.

Závazek minimální průměrné měsíční vyúčtované částky si Smluvní partner zvolil dle Tabulky ve výši:

Kč (bez DPH)

Dodatečné volné minuty dle Tabulky žádá Smluvní partner přidělit Účastnickým smlouvám, na základě kterých jsou provozovány SIM karty
s následujícími telefonními čísly (+420):
dále jen „Účastnické smlouvy“
Pokračování na zadní straně
Datum a podpisy

V

Smluvní partner
Návrh Smlouvy významného zákazníka platný od 10/2003

Datum

V Praze

(Jméno, podpis, razítko)

Datum

Za T-Mobile Czech Republic a.s.

(Jméno, podpis, razítko)

* Vyplňte telefonní číslo T-Mobile, které je zahrnuté pod SVZ

Smluvní podmínky
pro Návrh Smlouvy významného zákazníka
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 k účinným
Účastnickým smlouvám dodatečné volné minuty, které jsou určené pro volání do sítě T-Mobile v souladu s čl. 4 SVZ. Dodatečné volné
minuty mohou být čerpány pouze k Účastnickým smlouvám, na základě kterých je využíván jeden z následujících tarifních programů:
T80, T200, T400, T80 HIT, T200 HIT, T400 HIT. Počet dodatečných volných minut je vždy shodný s počtem volných minut zahrnutých
v příslušném aktuálně platném tarifu Smluvního partnera užívaném dle příslušné Účastnické smlouvy. 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 průměrně měsíčně 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 „průměrně měsíčně vyúčtované
částky“, kritéria pro splnění uvedené podmínky a sankce za jejich neplnění jsou stanoveny v OP-SVZ.

4.

Čerpání a převody dodatečných volných minut
Při vyplňování formulářové části SVZ je Smluvní partner povinen volit z parametrů a jejich kombinací uvedených v níže uvedené tabulce,
ve které je maximální počet zvýhodněných Účastnických smluv (maximální počet SIM karet) závislý na výši závazku minimální průměrné
měsíční vyúčtované částky. Dodatečné volné minuty nelze slučovat pro využití u jedné, popř. několika Účastnických smluv, neboť nárok na
využití dodatečných volných minut vzniká vždy pouze ke konkrétní Účastnické smlouvě, ke které byly přiděleny. Pokud výše závazku
umožňuje přidělení dodatečných volných minut k více účastnickým smlouvám než má Smluvní partner se společností T-Mobile uzavřeno,
budou dodatečné volné minuty přiděleny pouze uzavřeným Účastnickým smlouvám a to ve výši dle čl. 2. SVZ, tj. nárok na dodatečné
volné minuty k účastnickým smlouvám, které nejsou obsaženy ve formulářové části SVZ nevzniká.
Minimální závazná měsíční
úhrada využívání služeb
sítě T-Mobile
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
28 000
30 000

Max. počet SIM karet
s dvojnásobkem
volných minut
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Max. počet dodatečných
volných minut do TMCZ )*
800
1 200
1 600
2 000
2 400
2 800
3 200
3 600
4 000
4 400
4 800
5 200
5 600
6 000

Max. počet dodatečných
volných minut do TMCZ
za 2 roky trvání smlouvy )*
19 200
28 800
38 400
48 000
57 600
67 200
76 800
86 400
96 000
105 600
115 200
124 800
134 400
144 000

*)Počet dodatečných volných minut přidělených pro účastnické smlouvy s tarifem T400 a T400 HIT
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 důvodu porušení
kterékoli smluvní povinnosti Smluvním partnerem 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 a nebo 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.

