Smluvní podmínky
Společnost T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681, vedená u MS v Praze B 3787 (dále jen „Operátor“) a
Zájemce tímto uzavírají Účastnické smlouvy definované telefonními čísly uvedenými ve formuláři, na základě kterých bude Operátor Zájemci
poskytovat Základní a doplňkové Služby elektronických komunikací a související služby (dále souhrnně jen „Služby“) v rozsahu, který si smluvní
strany sjednají, a Zájemce se zavazuje za Služby platit sjednanou cenu.
Doba trvání Účastnických smluv se řídí příslušným ustanovením Rámcové smlouvy v jejímž režimu se Účastnická smlouva uzavírá. 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 Účastnické smlouvy a její nedílnou součást tvoří níže uvedené dokumenty (dále jen „Dokumenty“):
podmínky zachycené v tomto dokumentu a vyplněné do souvisejícího formuláře
platné znění Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (také jen „Všeobecné podmínky“), přičemž Zájemce a
Operátor se dohodli, že se na tento smluvní vztah neuplatní čl. 8.1, čl. 8.2, čl. 8.3 a čl. 2.6.2 věta druhá prvního odstavce a čl. 2.6.3. věta druhá
Všeobecných podmínek,
platné Podmínky zpracovávání osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů,
platný Ceník služeb,
další podmínky:
Podmínky zvoleného tarifu a dalších zvolených Služeb,
Podmínky přenesení čísla,
Obchodní podmínky T-Mobile služby m-platba,
Obchodní podmínky Platebních služeb T-Mobile
Podmínky minimálního měsíčního plnění.
Přednost Dokumentů se řídí čl. 2.2 Všeobecných podmínek, nikoliv výše uvedeným pořadím. Veškeré podmínky jsou k dispozici na
www.t-mobile.cz/novyzakaznik.
Zájemce podpisem Účastnické smlouvy potvrzuje, že všechny Dokumenty jsou mu známé a že s nimi bez výhrad souhlasí. Operátor upozorňuje
Zájemce, že v některých Dokumentech jsou ustanovení, která by mohla být považována za překvapivá. Tato ustanovení jsou v Dokumentech vždy
zvýrazněna. Zájemce prohlašuje, že se s těmito ustanoveními podrobně seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí. Zájemce se zavazuje seznámit se 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 se zavazuje dodržovat Minimální měsíční plnění ve výši a po dobu uvedenou ve formuláři u jednotlivých Účastnických smluv, a to počínaje
uzavřením Účastnické smlouvy. Výše Minimálního měsíčního plnění je včetně DPH.
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 150Kč. V případě, že bude Zájemce v prodlení s úhradou Vyúčtování za poskytnuté Služby 21 dnů, je Operátor oprávněn vyúčtovat Zájemci
smluvní pokutu ve výši 1.000Kč. 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 výši 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. 3.4.1 (i) 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. 8.4 Všeobecných podmínek a v Podmínkách
minimálního měsíčního plnění. Zájemce je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty řádně a včas ve lhůtě splatnosti uvedené na Vyúčtování.
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 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 plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání Účastnické smlouvy, přičemž v této části úhrady se má 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 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.
Operátor a Zájemce dohodli, že se výše uvedené Účastnické smlouvy posuzují samostatně. Tyto Účastnické smlouvy jsou na sobě nezávislé a jde o
samostatná smluvní ujednání. Ukončení jedné Účastnické smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost ostatních sjednaných Účastnických smluv.

