Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací (dále jen Smlouva)
Číslo Smlouvy

Kód prodejce

Smlouva uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
mezi smluvními stranami:
Poskytovatel

Kontakty na Poskytovatele

MAXPROGRES mobile, s.r.o.
se sídlem Traťová 1, Brno 619 00
IČO: 01549278
DIČ: CZ01549278
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78542
jednatel společnosti: Ing. Jiří Suchánek
Oprávněný zástupce:

Péče o zákazníky:
Telefon: +420 799 999 999 (nebo stačí zavolat 9999 ze sítě 99mobile)
Fax:
+420 533 444 888
E-mail: info@99mobile.cz
Adresa pro doručování písemných zásilek: Traťová 574/1, 619 00 Brno
Verze S01

Účastník
Příjmení

Jméno

Titul

Obchodní firma/Název

Zastoupen/Jednající

Trvale bytem/sídlo/místo podnikání
Doručovací adresa (je-li odlišná od trvalého bydliště)
Rodné číslo/IČ

Datum narození

Kontaktní telefon

DIČ
Přihlašovací údaje do Klentského účtu:
jméno:
heslo:

E-mail pro elektronickou fakturaci
Vedlejší účastník smlouvy:
MAXPROGRES, s.r.o.
se sídlem Brno, Traťová 1, okres Brno-město, PSČ 619 00
IČ 25307126
DIČ CZ25307126
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Smluvní ujednání:
Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytovat Účastníkovi sjednané služby elektronických komunikací a Účastník se zavazuje platit stanovenou cenu za poskytování
služeb.

1.

Obsah Smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací je tvořen:
a) touto Smlouvou,
b) aktuálně platným Ceníkem služeb,
c) Obecnou specifikací služby,
d) aktuálně platným zněním Všeobecných podmínek poskytování služeb společností MAXPROGRES mobile, s.r.o.
Účastník výslovně potvrzuje, že před podpisem této Smlouvy převzal a seznámil se s Ceníkem služeb, Obecnou specifikací služby a Všeobecnými podmínkami poskytování služeb
společností MAXPROGRES mobile, s.r.o. a že s těmito dokumenty bez výhrady souhlasí.
Objednaný tarif a služby

2.

Telefonní číslo

Nové telefonní číslo

Přenos telefonního čísla

Tarif:

Jednorázové poplatky
Položka

Cena za m.j.

Celkem

Počet m.j.

Cena celkem
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Účastník je po dobu trvání Smlouvy oprávněn objednat další služby dle nabídky Poskytovatele, a to jak písemnou formou, tak i elektronicky či telefonicky prostřednictvím zákaznického
centra Poskytovatele. Okamžikem aktivace těchto služeb je Účastník povinen za tyto hradit cenu dle Ceníku služeb.
3.
3.1.

Vyúčtování ceny služeb
Fakturace bude prováděna elektronicky, nezvolil-li Účastník níže, že trvá na zasílání faktur poštovní zásilkou. Zasílání faktur poštovní zásilkou je zpoplatněno dle Ceníku služeb. V
případě elektronické fakturace budou faktury zasílány na e-mail uvedený v záhlaví této Smlouvy. V případě zasílání faktur poštovní zásilkou budou faktury zasílány na doručovací
adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy a není-li tato uvedena, budou faktury zasílány na adresu trvalého bydliště Účastníka.

3.2.

Smluvní strany sjednávají, že veškeré úhrady dle této smlouvy, zejména pak úhrady za Služby poskytnuté Účastníkovi dle této smlouvy, budou hrazeny Účastníkem ve prospěch
Vedlejšího účastníka této smlouvy společnosti MAXPROGRES, s.r.o., která je oprávněna tyto Služby účtovat a za Účastníka bude odvádět úhrady Poskytovateli MAXPROGRES
mobile, s.r.o. Okamžikem úhrady Služeb Vedlejšímu účastníkovi smlouvy společnosti MAXPROGRES, s.r.o. jsou služby považovány za uhrazené. Neuhradí-li Účastník úhrady za
Služby řádně či včas, je Vedlejší účastník smlouvy společnost MAXPROGRES, s.r.o. oprávněna úhradu svým jménem a na svůj účet vymáhat. Toto ujednání platí až do okamžiku,
kdy bude Účastníkovi Poskytovatelem MAXPROGRES mobile, s.r.o. oznámeno, že Služby bude nadále účtovat přímo Poskytovatel MAXPROGRES mobile, s.r.o. Od okamžiku
oznámení, že Služby bude nadále účtovat přímo Poskytovatel MAXPROGRES mobile, s.r.o., zaniká dle výslovné dohody stran právo Vedlejšího účastníka smlouvy
MAXPROGRES, s.r.o. nadále účtovat úhrady za Služby a toto právo vzniká přímo Poskytovateli MAXPROGRES mobile, s.r.o.

Způsob fakturace:

elektronická

poštovní zásilka

Služby budou Účastníkem hrazeny:
Inkasem z účtu

Účet číslo

Bezhotovostním příkazem z účtu
4.

Doba trvání Smlouvy

4.1.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu:

neurčitou

určitou

v délce trvání

měsíců od aktivace první Služby Účastníka.

a lze ji ukončit v souladu se Všeobecnými podmínkami. Je-li ukončena Smlouva, končí tím automaticky ke stejnému datu i všechny Objednávky Služeb ve Smlouvě
uvedené. Účastník potvrzuje, že mu bylo umožněno uzavření Smlouvy na dobu nejvýše 12 měsíců a v případě, že je Smlouva uzavřena na dobu určitou převyšující 12
měsíců, děje se tak na výslovnou žádost Účastníka.

4.2.

Byla-li Smlouva uzavřena na dobu určitou a neoznámí-li některá ze Smluvních stran písemně nejpozději 7 dnů před uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy druhé Smluvní straně,
že nemá zájem o pokračování Smlouvy po sjednané době trvání, má se za to, že Smluvní strany ve vzájemné shodě chtějí plnit své závazky dle Smlouvy i po uplynutí sjednané
doby a doba platnosti Smlouvy se prodlužuje na dobu neurčitou. Poskytovatel upozorní Účastníka způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce a
nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy sjednané na dobu určitou, o možnosti a způsobu, jak smlouvu ukončit.

4.3.

Účastník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že skončí-li Smlouva nebo Služba sjednaná na dobu určitou předčasně, a to z důvodů spočívajících na straně Účastníka, tj.
zejména výpovědí Účastníka či odstoupením Poskytovatele od Smlouvy nebo Služby pro její podstatné porušení Účastníkem, je Poskytovatel oprávněn požadovat od Účastníka
úhradu finančního vyrovnání. Výše finančního vyrovnání se v případě, že nebylo sjednáno minimální měsíční plnění, vypočte jako jedna pětina součtu měsíčních paušálů dle Ceníku
Poskytovatele zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy. Bylo-li minimální měsíční plnění sjednáno, vypočte se finanční vyrovnání jako jedna pětina součtu minimálního
sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. V případě, že bylo Účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek telekomunikační koncové
zařízení, zvyšuje se výše finančního vyrovnání o výši úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných
podmínek. V případě neúplného kalendářního měsíce bude částka vypočtena poměrně dle počtu dní.

4.4.

Byla-li Smlouva uzavřena se spotřebitelem při použití prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Poskytovatele, má Účastník právo od Smlouvy
odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy bez jakékoliv sankce. Poskytovatel ke dni uzavření smlouvy poskytne Účastníkovi veškeré smluvní dokumenty v
elektronické podobě v rámci uživatelského účtu Účastníka, který je dostupný na adrese www.99mobile.cz. V případě pozdějšího zpřístupnění smluvní dokumentace běží lhůta pro
odstoupení od smlouvy až od zpřístupnění této dokumentace v uživatelském účtu Účastníka. Odstoupení od smlouvy musí Účastník uplatnit písemným odstoupením od Smlouvy
zaslaným Poskytovateli na adresu jeho sídla: Traťová 1, 619 00 Brno. K tomu může Účastník vyplnit a odeslat vzorový formulář umístěný na internetových stránkách Poskytovatele.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, kdy byly
sjednané služby splněny se souhlasem Účastníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (např. nelze odstoupit od přenosu tel. čísla v případě, kdy již k přenosu došlo).
Pokud Účastník požádal, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatí částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy Poskytovatele
informoval o odstoupení od smlouvy, a to dle Ceníku Poskytovatele. Za souhlas s poskytováním služeb je považováno také setření PIN kódu ze SIM karty, vynětí SIM karty z
ochranného obalu či vložení SIM karty do koncového zařízení. Toto ujednání platí pouze v případě, byla-li Smlouva uzavřena se spotřebitelem.

4.5.

Účastník výslovně žádá, aby Poskytovatel zahájil poskytování služeb ve lhůtě bez zbytečného odkladu od uzavření této Smlouvy, tj. ještě ve lhůtě pro případné odstoupení
spotřebitele od Smlouvy dle předchozího odstavce.

5.

Ochrana osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů

5.1.

Účastník potvrzuje, že byl řádně seznámen s účastnickým seznamem, jeho účelem, elektronickými verzemi a možností využití zapsaných údajů založených na vyhledávacích
funkcích v elektronikých verzích seznamu.

5.2.

ANO

NE

5.3.

Po poučení podle předchozího odstavce uděluji svůj souhlas s uveřejněním svých osobních, resp. identifikačních údajů v
účastnickém seznamu.
V účastnickém seznamu požaduji u svých údajů uvést, že si nepřeji být kontaktován za účelem marketingu.

ANO

NE

5.4.

Souhlasím s uveřejněním svých údajů v účastnickém seznamu v rozsahu uvedeném v záhlaví této Smlouvy.

ANO

NE

Žádám o uveřejnění svých údajů v účastnickém seznamu v odlišném rozsahu či odlišně od údajů uvedených v
záhlaví Smlouvy, a to takto:

ANO

NE

5.5.

Uděluji Poskytovateli svůj souhlas se zpracováním údajů pro marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních

ANO

NE

6.

Závěrečná ujednání

6.1.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

6.2.

Smlouva se dle výslovně dohody smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích.

6.3.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, a to včetně aktuálně platného Ceníku
služeb, Obecné specifikace služby a Všeobecných podmínek poskytování služeb a s tímto zněním bez výhrad souhlasí.
V _________________

Oprávněný zástupce Účastníka

Oprávněný zástupce Vedlejšího Účastníka
MAXPROGRES, s.r.o.

dne _________________
Oprávněný zástupce Poskytovatele
MAXPROGRES mobile, s.r.o.

