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                                                                                            č. smlouvy/variabilní symbol                                                                           
  

 
 
Tlapnet s.r.o. 
Se sídlem:     U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy 
 
Bankovní spojení:    Komerční banka 
Číslo účtu:     43 – 7213580207 / 0100 
IČ:      27174824 
DIČ:     CZ27174824 
Zastoupená:    Jiřím Tlapákem, jednatelem společnosti   
       Dále jen Poskytovatel 
 

 Fyzická osoba Příjmení, jméno a titul /  Právnická osoba Název společnosti 

 Fyzická osoba – Číslo OP /  Právnická osoba – IČO  Fyzická osoba – Rodné číslo (datum narození) /  Právnická osoba – DIČ 

Adresa trvalého bydliště, město (obec):  

 

Ulice, číslo popisné:  PSČ: 

Fakturační adresa, město (obec):  Ulice, číslo popisné:  PSČ: 

Telefon: E-mail: 

  Platba bankovním převodem           Platba v hotovosti na ZC        S I P O ……………………………………………………………….     Platba složenkou (nevystavujeme) 

 Email fakturace                                   Poštovní fakturace (manipulační poplatek 20,- Kč) 

Tarif:  Nové tel číslo                      Přenos telefonního čísla: 

                                                                                     
Dále jen Účastník 

Uzavírají tuto Smlouvu na poskytování služeb elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 sb. o elektronických komunikacích. 

 
1. Předmět smlouvy 
Předmětem této Smlouvy, včetně jejích příloh a specifikací, je závazek Poskytovatele poskytovat Účastníkovi dohodnuté veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací prostřednictvím mobilní sítě (především telefonní hovory včetně bezplatného tísňového volání zahrnující 
lokalizaci volajícího, službu krátkých textových zpráv a službu multimediálních zpráv), případně i další služby, a závazek Účastníka za tyto služby 
zaplatit cenu. Seznam základních a doplňkových služeb včetně ceny těchto služeb je uvedený v Ceníku poskytovatele, dostupném na 
www.tlapnet.cz. 
Oblasti pokryté signálem pro poskytování služeb dle této smlouvy jsou orientačně zobrazeny v mapě na www.t-mobile.cz. Účastník bere na 
vědomí, že vzhledem k charakteru šíření rádiových vln a k omezeným grafickým možnostem zobrazení této mapy mu Poskytoval nezaručuje, že 
bude mít vždy připojení k síti. Nepokrytí částí ČR signálem není vadou plnění na straně poskytovatele. 
 

2. Práva a povinnosti Účastníka 
Účastník je povinen Poskytovateli bez zbytečného odkladu oznámit ztrátu, odcizení či zneužití své SIM karty nebo kterékoliv své služby nebo 
svých bezpečnostních prvků. 
V souladu se zákonem má Účastník právo na přenesení svého čísla do jiné mobilní sítě. 
 

3. Právo na odstoupení od smlouvy 
Účastník, který je spotřebitelem a tuto smlouvu uzavřel mimo prostory obvyklé k podnikání Poskytovatele nebo prostředky komunikace na 
dálku (např. přes internet), má právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od okamžiku, kdy obdržel SIM kartu, bylo jeho telefonní 
číslo přeneseno k Poskytovateli, nebo kdy mu bylo umožněno užívat služeb dle této smlouvy podle toho, který z těchto okamžiků nastal 
později. Odstoupení je bez jakýchkoliv sankcí a bez udání důvodu. 
 
 
 

http://www.tlapnet.cz/
http://www.t-mobile.cz/


Smlouva na poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilní sítě a hlasových služeb 

 
 

  

2 
Smlouva GSM, VoIP 

4. Účastnický seznam 
Účastník potvrzuje, že byl řádně seznámen s účastnickým seznamem, jeho účelem, elektronickými verzemi a možností využití zapsaných údajů 
založených na vyhledávacích funkcích v elektronických verzích seznamu. Po tomto poučení: 
 

 ANO NE 

uděluji svůj souhlas s uveřejněním svých osobních, resp. identifikačních údajů v účastnickém seznamu   

v účastnickém seznamu požaduji uvést, že si nepřeji být kontaktován za účelem marketingu   

Souhlasím s uveřejněním svých údajů uvedených v hlavičce této smlouvy   

 

5. Trvání smlouvy 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou/neurčitou, a to na dobu ............. měsíců.  
V případě uzavření smlouvy na dobu určitou se po uplynutí této doby smlouva mění na smlouvu na dobu neurčitou. Smlouvu uzavřenou na 
dobu neurčitou lze vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začne běžet 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. Skončením Smlouvy není dotčena povinnost zákazníka uhradit Poskytovateli veškeré dlužné částky ani oboustranná 
odpovědnost za případnou škodu. 
 

6. Závěrečná ustanovení 
Účastník prohlašuje, že: 
a) se seznámil se specifikací objednaných služeb a Ceníkem a s Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací (dále také „Všeobecné podmínky“), tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí této smlouvy a zavazuje se 
Všeobecné podmínky a pravidla v nich uvedená dodržovat, 
b) uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle Všeobecných podmínek a toto svým podpisem níže stvrzuje. Některé 
služby, které lze používat prostřednictvím sítě Poskytovatele, neposkytuje Poskytoval ale jiné subjekty, a to za podmínek, které s nimi Účastník 
sjedná. 
 
Účastník je oprávněn služby užívat pouze prostřednictvím zařízení, které je schválené k provozu na území ČR. 
Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí právním řádem ČR, Smlouvou, Všeobecnými podmínkami, reklamačními řády a Ceníky 
Poskytovatele. Všeobecné podmínky, platné Ceníky a reklamační řády a další tiskopisy jsou k nahlédnutí na všech kontaktních místech 
Poskytovatele a na internetových stránkách www.tlapnet.cz. Účastník prohlašuje, že se s těmito dokumenty řádně seznámil a že jejich obsah 
akceptuje. Účastník se může též informovat u svého obchodního zástupce. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě ukončení této Smlouvy zanikají veškeré smluvní vztahy uzavřené v jejím rámci. 
Ukončení smlouvy musí proběhnout písemnou formou a e-mailové výpovědi nejsou akceptovány. Skutečnost, že došlo k ukončení smluvního 
vztahu, nezbavuje Účastníka povinnosti splnit všechny závazky, které jsou se zánikem smluvního vztahu spojeny na základě ustanovení této 
Smlouvy nebo smluvních vztahů uzavřených v jejím rámci. 
 
 
Datum zahájení poskytování služeb: 
 
 
Datum splatnosti ceny služby:  
 
 
Variabilní symbol pro platby bankovním převodem: 
 
 
V(e) ...................................... dne: .................................. 
 
 
Poskytovatel:           Zákazník: 


