
Účastnická smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací ID

Poskytovatel:
Nordic Telecom Regional s.r.o., Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, IČ: 04593332, DIČ: CZ 04593332.
Společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce
359043. Zákaznická linka: 800 80 70 60, www.nordictelecom.cz, e-mail: info@nordictelecom.cz

Účastník (Zákazník):
Rodné číslo:                                             Číslo OP nebo pasu:
Telefon:                                                     E-mail:
Trvalá adresa:

Služba 1: Služba 2:
Název služby: Název služby:
Základní cena paušálu: Základní cena paušálu:
Cena měs. paušálu: Základní      ☐ Cena měs. paušálu: Základní      ☐

Dotovaná    ☐ Dotovaná    ☐
Délka smlouvy: Délka smlouvy:
Doplňkové služby:
Agregace::
Aktivační poplatek:

Doplňkové služby:

Instalační adresa: Instalační adresa:
Zájem o přenesení čísla: Zájem o přenesení čísla:
Výpověď u stávajícího poskytovatele: Výpověď u stávajícího poskytovatele:
Vratná kauce: Vratná kauce:
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Kupní smlouva na zařízení:
Účastník uzavírá s Poskytovatelem kupní smlouvu na koncové zařízení („Zařízení“) za cenu uvedenou níže. V případě,
že strany uzavírají kupní smlouvu za dotovanou cenu, která je podmíněna dodržením sjednané doby trvání Účastnické
smlouvy, a sjednaná doba trvání Účastnické smlouvy nebude dodržena z důvodu předčasného ukončení ze strany
Účastníka (případně Poskytovatele, je-li důvodem ukončení porušení povinností Účastníka dle čl. 4.2 Všeobecných
obchodních podmínek), je Účastník povinen doplatit rozdíl základní a dotované ceny Zařízení stanovené Ceníkem
platným ke dni uzavření smlouvy a zároveň zaplatit finanční úhradu dle bodu 4. resp. 5. této Účastnického smlouvy.

Typ zařízení: Typ zařízení:
Cena zařízení: Základní      ☐

Dotovaná    ☐
Cena zařízení: Základní      ☐

Dotovaná    ☐
Základní cena zařízení: Základní cena zařízení:
Doplňkové zařízení: Doplňkové zařízení:
Cena doplňkového zařízení: Cena doplňkového zařízení:

Další údaje:
Číselné heslo pro komunikaci s operátorem:              Forma zasílání vyúčtování:
Forma platby za služby:
Při podpisu smlouvy byla uhrazena výše uvedená kauce.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Další ujednání k Účastnické smlouvě:

1. Účastník prohlašuje, že se seznámil s dalšími dokumenty, kterými je dán obsah této Účastnické smlouvy, tj. s
Všeobecnými podmínkami. Podmínkami zpracovávání osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních
údajů, Obchodními podmínkami služeb, Obchodními podmínkami přenesení čísla, Ceníky Poskytovatele (Ceník
služeb/ Ceník tarifů služeb GSM/Všeobecný ceník služeb GSM/Ceník přístrojů), které jsou nedílnou součástí této
smlouvy a se kterými souhlasí.

2. Byla-li Účastnická smlouva uzavírána mimo prostory obvyklé pro podnikání nebo za použití prostředků
komunikace na dálku, má Účastník, je-li v pozici Spotřebitele, právo od ní odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Písemné
odstoupení, jehož vzor nalezne na stránkách www.nordictelecom.cz nebo v internetové samoobsluze, je třeba
zaslat společně se zařízením, bylo-li předmětem smlouvy, a to v nepoškozeném stavu a nejlépe v původním
balení, včetně veškerého příslušenství, na adresu Centrální sklad Nordic Telecom – PJ Expedis, Františka
Vítězslava Veselého, areál Pragorent – hala č. VS32, 193 00 Praha 9. V případě odstoupení od smlouvy nese
Účastník náklady spojené s navrácením zboží. Účastník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které na vraceném
zboží vzniklo v důsledku nakládání jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

3. Účastník je povinen uhradit Vyúčtování za poskytnuté služby řádně a včas. Účastník se v případě prodlení s
uhrazením Vyúčtování zavazuje uhradit poskytovateli náklady na odblokování služeb, náklady spojené s
upomínkou, výzvou k úhradě, náklady na vymáhání splatných pohledávek (a to i prostřednictvím třetí osoby), dle
platného Ceníku a v případě prodlení s úhradou Vyúčtování delším 60 dnů též smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč
za každou službu, s jejíž platbou je v prodlení.
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4. Výše úhrady v případě ukončení Smlouvy na dobu určitou ze strany Účastníka, který je spotřebitel/fyzická
podnikající osoba, nebo ze strany Poskytovatele, bylo-li důvodem ukončení porušení povinností Účastníka, který
je spotřebitel/fyzická podnikající osoba, před uplynutím doby trvání, na kterou je Smlouva uzavřena, nejpozději
však do tří měsíců, ať již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran, činí jednu dvacetinu součtu měsíčních
paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy, nebo jednu dvacetinu součtu minimálního
sjednaného měsíčního plnění zbývajícího do konce sjednané doby trvání Smlouvy.

5. V případě jiných subjektů než-li spotřebitelů/fyzických podnikajících osob při ukončení Smlouvy před uplynutím
doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, ať již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran (došlo-li k ukončení
ze strany Účastníka, případně ze strany Poskytovatele, bylo-li důvodem porušení povinností Účastníka), činí výše
úhrady součet měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy nebo součet minimálních
sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy.

6. Účastník bere na vědomí, že za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů poskytovatelů služeb a
spotřebitelů, spočívajícím v posuzování schopnosti a ochoty spotřebitelů plnit své závazky, se poskytovatelé,
kterým vůči spotřebitelům vznikají pohledávky na dlouhodobé nebo opětovné plnění, mohou prostřednictvím
informačních databází (dále jen „registr“) vzájemně informovat o identifikačních údajích spotřebitelů a o
záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů.

☐ Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících
nabídky služeb a produktů skupiny Nordic Investors (www.nordic-investors.com)

☐ Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících
nabídky služeb a produktů třetích stran

☐ Souhlas s aktivací doplňkových služeb
☐ Souhlas s aktivací prémiových služeb
☐ Souhlas s poskytnutím identifikačních údajů ve veřejných telefonních seznamech

V Praze dne V .................................................. dne ......................................

…………………………………………………………………………
Gabriela Dostálová Podpis zákazníka
Customer Care Manager
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