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SMLUVNÍ Zájemce uzavírá s Operátorem kupní smlouvu na níže uvedená koncová zařizenÍ(dá|e jen Zařízeni). Zájemce se s Operátorem dohodl na úhradě
UJEDNÁNÍ kupníceny ZařÍzeni formou pravidelných měsíčMch splátek dle nás|edujicÍho splátkového kalendáře (dále též jen ,.Dohoda o SK" a ,,SK").

Pokud Zájemce využívá Magentu 1 Business, Operátor mu automaticky poskytne podmíněnou slevu na kupní cenu Zařízeni (dále jen "příspěvek"),
a to ve výši 10% z jeho celkové fakturace za služby elektronických komunikaci poskytovaných Operátorem (dále jen ,,fakturace", tedy ne za služby
třetích stran, audiotex atpod.) za dobu trvání SK, přičemž podmínkou pro zIskání příspěvku je fakturace vyšší než 500,- KČ bez DPH. Pokud
Zájemce využívá vice SK, rozdělí se příspěvek mezi všechny jeho sk rovnoměrně, Příspěvek může být poskytnut max. do výše měsíčnI splátky za
ZařÍzeni, příp. nevyužitá část příspěvku nad rámec splátky bez náhrady propadá. Příspěvek je podmíněn řádným splácením dle SK po sjednanou
dobu SK, resp. splácením splátek na podkladě zaslaných Vyúčtování služeb. Přerušeni poskytováni služeb a tedy i přerušeni zasíláM vyúčtováni
služeb prodlužuje dobu trvání SK.

Operátor a Zájemce se domluvili na spláceni SK formou pravidelných měsíčních splátek sjednaných výše, Po řádné úhradě poslednI splátky dle
SK Operátor vyúčtuje Zájemci při'spěvek na kupní cenu ZařIzení, resp, vystaví k němu dobropis. Pro případ, že by Zájemce splatil SK dřive, ztrácí
nárok na poskytnutý příspěvek a je povinen na výzvu Operátora uhradit celou sjednanou kupní cenu Zařízeni,

·· .- ZaříZerň
" " ' Celková cena Zařízení Akontace výše splátky Počet zbý@ic#h

Typ " ' imE1; ·plátek

Samsung Galaxy AID 000355460111900673 3 '99.00 49,00 150.00 23
(A105FN)-Černý (BA)

Podmínkou pro vznik a existenci SK je platnost alespoň jedné aktivní Účastnické smlouvy s paušálním tarifMm programem s výjimkou M2M tarifu.
Operátor si vyhrazuje právo změnit výčettarifů a služeb, s kterými není SK slučitelný.

Není-li v této Kupní smlouvě a Dohodě o SK sjednáno jinak, použijí se pro pravidla poskytování SK podpůrně ustanovení platného Ceníku telefonů,
tabletů a ostatních zařízeni, kte'ý definuje zejména typy zařízenI, které lze zakoupit na splátky, Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile
Czech Republic a.s. (dále jen ,,VPST") a platného Ceníku služeb.

Splátky z SK mohou být dle volby Zájemce účtovány spolu se službami elektronických kcmunikaci (dále jen ,Služby") Zájemce na jednom
Vyúčtováni služeb anebo samostatně na samostatném Vyúčtování služeb.

Šplatnost jednotlivých Vyúčtování na splátky je shodná se splatnosti VyúčtovánI za Služby a není-li ve smluvní dokumentaci uvedeno jinak, činí dle
VPST 14 dnů,

Zájemce a Operátor si pro případ porušení povinnosti Zájemce řádně a včas zaplatit sjednanou cenu za splátku vyúčtovanou na samostatném
Vyúčtováni služeb sjednávají smluvní pokuty, V případě, že bude Zájemce v prodlení s úhradou Vyúčtování za splátku jeden den, je Operátor
oprávněn vyúčtovat Zájemci smluvní pokutu ve výši 150,- KČ. V případě, že bude Zájemce v prodlenk úhradou VyUčtováni za splátku 21 dnů, je
Operátor oprávněn vyúčtovat Zájemci smluvni pokutu ve výši 1.000,- KČ.
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ZÁVĚREČNÁ
UJEDNÁNÍ

Neuhrazením příslušné splátky ve splatnosti či zahájením inso|venčního řízeni s Účastníkem dle zák. č, 82/2006 Sb. nebo ukončením poslednI
ÚČastnické smlouvy evidované na výše uvedené lČ Zájemce, se stávají splatnými všechny dosud neuhrazené splátky.

Zájemce a Operátor se dohodli, že informace o uzavřeni a změnách Účastnické smlouvy bude Operátor zájemci zasílat do schránky T-Box
umístěné na zákaznickém účtu Zájemce na portálu Můj T-Mobile (dále jen ,,schránka T-BOx"). Do doby aktivace zákaznického úČtu na portálu Můj
T-Mobile nalezne Zájemce informace o Účastnické smlouvě v dočasném T-Boxu na stránkách www.t-mobile.cz/t-box, a to po zadání čísla
Zákaznické smlouvy (je uvedeno v záhlaví tohoto formuláře), čísla osobního dokladu Zájemce uvedeného na této Účastnické smlouvě a země
vydánItohoto dokladu. Potvrzení zasílaná do schránky T-Box nemají charakter potvrzujÍcÍho obchodnIho dopisu. Operátor rovněž nebude přihlížet
k potvrzeni o uzavřeni Účastnické smluvy zaslaných Zájemcem, a takové potvrzeni tak nebude mít vliv na obsah této Účastnické smlouvy.

PODPISY Dne 15.4.2020

ZÁJEM"L ) OPERATOR/OBCHODNĹZÁSTUPCE IR , ,

Stránka 2 l 2


