Smlouva
o poskytování a zprostředkování telekomunikačních služeb
I. Účastníci:
uzavřená mezi společností LAM plus, s.r.o., se sídlem Meruňková 82, 252 45 Zvole, IČO: 25129619, DIČ:
CZ25129619, (společnost byla zapsána 20.5.1997 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 52154, zastoupená jednatelem Janem Bártou, dále jen poskytovatel služeb T-Mobile Czech
Republic a.s.
a
Jméno
/Firma,
zastoupená:

R. č./

Ulice:

OP/PAS č:

Obec:

Telefon:

PSČ:

E-mail:

Stát. občan:

Zákaznické
číslo:

IČO, DIČ:

dále jen uživatel
II. Objednané služby:
Poskytovatel se zavazuje uživateli poskytovat nebo zprostředkovat objednané služby v níže uvedeném rozsahu
tzv. objednané služby. Uživatel se za tyto službu zavazuje platit stanovené poplatky. Poskytování a
zprostředkování těchto služeb se dále řídí platnými všeobecnými podmínkami poskytovatele.
Pravidelné poplatky:

Služba/typ

ICCID
Tel. číslo

Volání do všech
sítí ČR v rámci
ČR

neomezené
volání *

VS-Mobile

SMS do všech
sítí ČR v rámci
ČR

neomezené
sms **

MMS

dle tarifu TMobile Czech
Republic a.s.

Ostatní volání a
služby (volání do
Barevné linky a
zahraničí,
linky se zvláštní roaming, placené
sazbou
služby prostř.
sms, internet,
data, atd.)
dle tarifu TMobile Czech
Republic a.s.

dle tarifu
T-Mobile Czech
Republic a.s.

Měsíční
poplatek
Standardní
cena

1 200,00 Kč

Dle ceníku
Dle ceníku
T-Mobile Czech T-Mobile Czech
Republic a.s.
Republic a.s.

Dle ceníku
T-Mobile Czech
Republic a.s.

Měsíční
poplatek
Zvýhodněná
cena

580,00 Kč

Dle ceníku
Dle ceníku
T-Mobile Czech T-Mobile Czech
Republic a.s.
Republic a.s.

Dle ceníku
T-Mobile Czech
Republic a.s.

Další služby
Internet v
mobilu
Vstupní
poplatky
jednorázově

FUP 2 GB

aktivace
0,00 Kč

FUP 3 GB

FUP 10 GB

FUP 30 GB
Vzor pro
vyplnění:

objednávám

neobjednávám

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH
* Volání nad 5000 min./měs. může být považováno za zneužívání neomezeného volání a může být zpoplatněno dle ceníku
T-Mobile Czech Republic a.s.
** Více než 5000 sms/měs. může být považováno za zneužívání neomezených sms a může být zpoplatněno dle ceníku
T-Mobile Czech Republic a.s.
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III. Poplatky - platební podmínky
Objednané služby dle bodu II. budou zprovozněny na základě podpisu této smlouvy neprodleně, nejpozději však
do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.
Uživatel se zavazuje platit na účet poskytovatele pravidelné poplatky za objednané služby, uvedené v odstavci II.
na základě měsíčního vyúčtování objednaných služeb. Vyúčtování v podobě daňových dokladů je splatné
nejpozději do 10 dnů od vystavení vyúčtování. Služba je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet
poskytovatele.
Uživatel se zavazuje zaplatit jednorázové aktivační poplatky uvedené v odstavci II. této smlouvy nejpozději při
podpisu této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že uživatel je oprávněn čerpat služby uvedené v odstavci II. této smlouvy za
zvýhodněnou cenu pouze v případě, že bude služby podle této smlouvy využívat nejméně po dobu 24 měsíců.
V případě ukončení smlouvy před uplynutím této lhůty, nárok uživatele na čerpání služby za zvýhodněnou cenu
zaniká a uživatel je povinen a zavazuje se zaplatit poskytovateli standardní cenu za poskytnuté služby podle této
smlouvy, a to zpětně za celou dobu trvání této smlouvy.
V případě porušení povinností uživatele podle této smlouvy a Všeobecných podmínek, zejména v případě
prodlení uživatele se zaplacením ceny za objednané služby o více než 5 (pět) dnů, nárok uživatele na čerpání
služby za zvýhodněnou cenu v daném měsíci zaniká a uživatel se zavazuje zaplatit poskytovateli standardní cenu
za poskytnuté služby podle této smlouvy.
V případě, že uživatel neuhradí poplatky dle bodu II. této smlouvy ve stanoveném termínu splatnosti, má
poskytovatel právo na účtování poplatku za náklady spojené s vystavení písemné upomínky ve výši 160,- Kč
včetně DPH
IV. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 24 měsíců od data jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
V případě předčasného ukončení této smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je tato smlouva uzavřena, ať
již ze strany uživatele, či ze strany poskytovatele z důvodu na straně uživatele, zejména z důvodu prodlení
uživatele se zaplacením poplatků za služby o více než 10 dnů, je uživatel povinen uhradit poskytovateli smluvní
pokutu ve výši součtu měsíčních cen služby ve standardní výši (Standardní cena) zbývajících do konce sjednané
doby trvání smlouvy, spolu s náklady spojenými s deaktivací služby uživateli.
V případě předčasného ukončení této smlouvy uzavřené se spotřebitelem před uplynutím doby trvání, na kterou
je tato smlouva uzavřena, ať již ze strany uživatele, či ze strany poskytovatele z důvodu na straně uživatele,
zejména z důvodu prodlení uživatele se zaplacením poplatků za služby o více než 10 dnů, je uživatel povinen
uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1/5 (jedné pětiny) součtu měsíčních cen služby ve standardní výši
(Standardní cena) zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, spolu s náklady spojenými s deaktivací
služby uživateli.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a uživatel jeden.
Tato smlouva nahrazuje v plném rozsahu předchozí smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb stejného
předmětu pro konkrétní obchodní případ uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem.
Uživatel prohlašuje, že byl při podpisu této smlouvy seznámen se všeobecnými podmínkami poskytovatele ze
dne 15.10.2015 a s ceníkem T-Mobile Czech Republic a.s.
v Praze dne:

Za poskytovatele:

Za uživatele:
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Předávací protokol
I. Účastníci:
uzavřené mezi společností LAM plus, s.r.o., se sídlem Meruňková 82, 252 45 Zvole, IČO: 25129619, DIČ:
CZ25129619, (společnost byla zapsána 20.5.1997 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 52154, zastoupená jednatelem Janem Bártou, dále jen poskytovatel služeb T-Mobile Czech
Republic a.s.
a
Jméno
/Firma,
zastoupená:

R. č./
IČO, DIČ:

Ulice:

OP/PAS č:

Obec:

Telefon:

PSČ:

E-mail:

Stát. občan:

Zákaznické
číslo:
dále jen uživatel

II. Specifikace předaného zařízení:
Poskytovatel se zavazuje uživateli poskytovat nebo zprostředkovat objednané služby v níže uvedeném rozsahu
tzv. objednané služby. Uživatel se za tyto službu zavazuje platit stanovené poplatky. Poskytování a
zprostředkování těchto služeb se dále řídí platnými všeobecnými podmínkami poskytovatele.

Položka

ICCID

Telefonní číslo

SIM karta

v Praze dne:
Za poskytovatele:

Za uživatele:
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