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Specifikace služby Mobil ke Smlouvě číslo - číslo Specifikace: $KLIENT_NUMBER$ - 
$MOBILE_CONTRACT_NUMBER$

Poskytovatel: Warnet.cz s.r.o., Záhumení 745, 742 85, Vřesina, Česká Republika, IČ: 26870932, DIČ: CZ26870932 

Zákazník: $JMENO$, $ULICE$, $PSC$, $MESTO$, Česká Republika, RČ / IČO: $RC$ / $ICO$

1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
1.1. Předmětem této Specifikace je závazek Poskytovatele poskytnout Zákazníkovi Službu v podobě hlasových mobilních služeb umožňujících, vysílat a příjímat 

telefonické hovory, posílat SMS, MMS zprávy prostřednictvím SIM karty, které je přiděleno telefonní číslo, a využívat datové a internetové služby a další 
přidané služby nabízené Poskytovatelem v GSM/3G/LTE síti MOBIL21 na platformě T-Mobile.

1.2. Zákazník potvrzuje, že je mu známa povaha, rozsah a omezení služby, která je předmětem Specifikace služby, a že předmět Specifikace služby je 
dostatečně vymezen.

2. CENOVÉ A PLATEBNÍ ÚDAJE
2.1. Zákazník je povinen za poskytnutou Službu hradit Poskytovateli cenu ve výši určené dle platného Ceníku za mobilní služby MOBIL21.
2.2. Ceny za objednané Služby a uskutečněné hovory se řídí platným Ceníkem mobilních služeb MOBIL21, který je umístěn na webu Poskytovatele Služby na 

adrese http://www.warnet.cz/mobil/. Poskytovatel informuje Zákazníka o každé změně ceníku nejméně 30 dní předem.

Aktivační poplatek:- 99 Kč s DPH
Periodická cena celkem:- $MOBILE_PRICE_WITH_VAT$ Kč s DPH

Fakturační období:- $MOBILE_INVOICING_PERIOD$
Tarif / název služby- $MOBILE_NAME$

3. TECHNICKÉ PARAMETRY SLUŽBY
Telefonní číslo:- __________________
Datový balíček:::-__________________ 

Roaming:- aktivní – pouze EU (Start)
Roaming data:- neaktivní
Premium SMS:- aktivní – pouze DMS a SMS platby

Neomezené volání ve vlastní síti:- neaktivní
Výše limitu pro poskytované služby:- 500 Kč s DPH

4. DOBA TRVÁNÍ SPECIFIKACE
4.1. Tato Specifikace služby se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva může být ukončena způsoby dle čl. 8.1. VOP. V případě, že Zákazník ukončí Smlouvu do 

uplynutí 24 měsíců od data uzavření, a v rámci ukončení bude převádět telefonní číslo k jinému poskytovateli, vzniká Poskytovateli nárok na náhradu 
nákladů spojených s přenosem čísla v paušální výši 320,- Kč.

4.2. Poskytovatel započne s poskytováním Služeb dle Specifikace okamžikem dokončení aktivace SIM karty způsobem dle pokynů Poskytovatele.
4.3. Výklad pojmů, uvedených v této Specifikaci služeb velkými písmeny, se řídí čl. 3. VOP.

5. OSTATNÍ UJEDNANÍ
5.1. Službu dle této Specifikace mohou využívat výhradně zákazníci se sídlem, nebo s trvalým či přechodným bydlištěm v České republice.
5.2. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování Služeb Zákazníkovi, k němuž dojde z následujících důvodů:

5.2.1. Vyšší moc ve smyslu čl. 3.45. VOP (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.);
5.2.2. porucha na zařízení dodavatelů, využívaných pro poskytování Služeb (výpadky elektrické energie, výpadky sítě operátora);
5.2.3. události, nemající původ v provozu Služby, jimž nebylo možno prokazatelně zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Poskytovatele;
5.2.4. prodlením Zákazníka s včasným oznámením zjištěné závady Poskytovateli, nebo neposkytnutím součinnosti, potřebné k odstranění nahlášené 

závady Poskytovatelem;
5.2.5. přerušení poskytování Služeb Zákazníkovi dle VOP z důvodu prodlení s úhradou ceny Služeb.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. Tato Specifikace služby tvoří součást Smluvní dokumentace a přílohu Smlouvy. Ukončení poskytování Služeb dle této Specifikace nemá vliv na poskytování 

ostatních Služeb dle jiných Specifikací služeb, byly-li sjednány.
6.2. Tato Specifikace služby je účinná okamžikem podpisu této Specifikace služby oběma smluvními stranami.
6.3. Tato Specifikace služby je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

POSKYTOVATEL

Datum: 

Jméno: 

Podpis:

ZÁKAZNÍK

Datum:

Jméno:

Podpis:

Technická podpora (hlášení poruch)
Hotline: (+420) 774 927 638 E-Mail: hotline@warnet.cz
Web: http://podpora.warnet.cz/ Zákaznické číslo: $USERNAME$ Heslo: $PASSWORD$
Pracovní dobu technické podpory najdete na stránkách Poskytovatele - www.warnet.cz.
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