[LAUDATIO]

1. červenec 2016

Účastnická smlouva pro fyzické osoby
Operátor
Název
Sídlo:
IČO:
Kontaktní telefon:
Email:

Erbia Mobile s.r.o
Praha 4, Pelhřimovská 302/10, PSČ 140 00
24655821
+420 840 448 888
info@laudatio.cz

Účastník
Jméno a příjmení, titul:
Adresa: A

Obec

PSČ

Datum narození:
Číslo OP:
Email: B
Erbia Mobile s.r.o. a Účastník tímto uzavírají Účastnickou smlouvu. Její obsah je dán touto Účastnickou smlouvou a platným zněním Všeobecných
obchodních podmínek společnosti Erbia Mobile s.r.o. Účastník svým podpisem potvrzuje, že se s těmito dokumenty seznámil a že s nimi a bez výhrad souhlasí.
Účastníkovi budou poskytovány služby elektronických komunikací v rozsahu, který si smluvní strany sjednaly. Účastník se zavazuje seznámit s
podmínkami všech služeb, které si v průběhu trvání Účastnické smlouvy aktivuje, přičemž podmínky aktivovaných služeb se stávají nedílnou součástí této
Účastnické smlouvy okamžikem aktivace předmětné služby. Erbia Mobile a Účastník si sjednali trvání Účastnické smlouvy na dobu neurčitou. Účastník souhlasí s
tím, že Erbia Mobile bude zpracovávat jeho osobní či identifikační údaje (dále jen 'Údaje').
Účastník souhlasí s tím, aby Erbia Mobile získal informace o jeho platební morálce nutné k posouzení jeho žádosti o uzavření Účastnické smlouvy.
Smlouva je platná dnem schválením společností Erbia Mobile. Smlouva je účinná dnem aktivace sim karty nebo služby.
Tarif
Níže zakroužkujte svojí volbu nebo doplňte
Telefonní číslo

☐Žádám o převod stávajícího čísla
(vypište Vaše stávající telefonní číslo)…………………………………………………………
Preferované datum přenesení …………………………………………………………
☐Žádám o nové telefonní číslo

Stávající telefonní číslo je nyní C

☐TM ☐ O2
☐ Vodafone
☐ U jiného operátora
uveďte ČVOP:
☐Vedeno jako předplacená karta v sítí Laudatio - napište sériové číslo SIM karty:

Zvolený tarif D

☐ LAUDATIO 150

Balíček neomezené
LAUDATIO

☐LAUDATIO 350 - zvolte si jednu síť pro volání zdarma: T-Mobile/O2/ Vodafone
☐ LAUDATIO 450
☐LAUDATIO Neomezený
☐ LAUDATIO xDSL Standard
☐ LAUDATIO xDSL Pro
☐ Internet na cesty 1,5GB
☐ Internet na cesty 10 GB
☐ Pevná linka
☐Neomezená pevná linka domů
☐Neomezená pevná linka pro firmy
SMS

do

sítě

☐ Neaktivovat

☐ Aktivovat

MMS E

☐ Neaktivovat

☐ Aktivovat

Audiotextové služby F

☐Neaktivovat

Roaming G

☐ Neaktivovat

☐ EU roaming

Data roaming limit

☐ 1 482 Kč

☐ 4 719 Kč

Hlasová schránka

☐ Registr zmeškaných volání

Balíček Emailová adresa 50 GB H

☐ Aktivovat s novou e-mailovou adresou:……………………………………………………………………………………………………..

Laudatio Cloud Drive I

☐ Neaktivovat

Způsob platby J

☐Převodem

Dne:……………..………..…

☐Povolit SMS platbu (SMS jízdenky)

☐Povolit DMS, INFO, ZÁBAVA, EROTIKA

☐ Celý svět

☐ Aktivovat vše

☐ Povolit data v roamingu

☐18 150 Kč

☐ bez limitu

☐Aktivovat

☐ Neaktivovat

☐ Aktivovat
☐ Inkasem z účtu č: ………….................................................

Příjmení, Jméno, Titul:……………….…………………………………………

Podpis:………………….………………

Erbia Mobile s.r.o.

1

[LAUDATIO]

1. červenec 2016

Účastnická smlouva pro právnické osoby
Operátor
Název
Sídlo:
IČO:
Kontaktní telefon:
Email:
Účastník

Erbia Mobile s.r.o.
Praha 4, Pelhřimovská 302/10, PSČ 140 00
24655821
+420 840 448 888
info@laudatio.cz

Název:
Sídlo: A
Fakturační adresa:
IČO/DIČ:
Email: C
Zastoupen jméno a příjmení, titul:
Datum narození:
Erbia Mobile s.r.o. a Účastník tímto uzavírají Účastnickou smlouvu. Její obsah je dán touto Účastnickou smlouvou a platným zněním Všeobecných
obchodních podmínek společnosti Erbia Mobile s.r.o. Účastník svým podpisem potvrzuje, že se s těmito dokumenty seznámil a že s nimi a bez výhrad souhlasí.
Účastníkovi budou poskytovány služby elektronických komunikací v rozsahu, který si smluvní strany sjednaly. Účastník se zavazuje seznámit s
podmínkami všech služeb, které si v průběhu trvání Účastnické smlouvy aktivuje, přičemž podmínky aktivovaných služeb se stávají nedílnou součástí této
Účastnické smlouvy okamžikem aktivace předmětné služby. Erbia Mobile a Účastník si sjednali trvání Účastnické smlouvy na dobu neurčitou. Účastník souhlasí s
tím, že Erbia Mobile bude zpracovávat jeho osobní či identifikační údaje (dále jen 'Údaje').
Účastník souhlasí s tím, aby Erbia Mobile získal informace o jeho platební morálce nutné k posouzení jeho žádosti o uzavření Účastnické smlouvy.
Smlouva je platná dnem schválením společností Erbia Mobile. Smlouva je účinná dnem aktivace sim karty nebo služby.
Tarif
Níže zakroužkujte svojí volbu nebo doplňte
Telefonní číslo

☐Žádám o převod stávajícího čísla
(vypište Vaše stávající telefonní číslo)…………………………………………………………
Preferované datum přenesení …………………………………………………………
☐Žádám o nové telefonní číslo

Stávající telefonní číslo je nyní C

☐TM ☐ O2
☐ Vodafone
☐ U jiného operátora
uveďte ČVOP:
☐Vedeno jako předplacená karta v sítí Laudatio - napište sériové číslo SIM karty:

Zvolený tarif D

☐ LAUDATIO 150

Balíček neomezené
LAUDATIO

☐LAUDATIO 350 - zvolte si jednu síť pro volání zdarma: T-Mobile/O2/ Vodafone
☐ LAUDATIO 450
☐LAUDATIO Neomezený
☐ LAUDATIO xDSL Standard
☐ LAUDATIO xDSL Pro
☐ Internet na cesty 1,5GB
☐ Internet na cesty 10 GB
☐ Pevná linka
☐Neomezená pevná linka domů
☐Neomezená pevná linka pro firmy
SMS

do

sítě

☐ Neaktivovat

☐ Aktivovat

MMS E

☐ Neaktivovat

☐ Aktivovat

Audiotextové služby F

☐Neaktivovat

Roaming G

☐ Neaktivovat

☐ EU roaming

Data roaming limit

☐ 1 482 Kč

☐ 4 719 Kč

Hlasová schránka

☐ Registr zmeškaných volání

Balíček Emailová adresa 50 GB H

☐ Aktivovat s novou e-mailovou adresou:……………………………………………………………………………………………………..

Laudatio Cloud Drive I

☐ Neaktivovat

Způsob platby J

☐Převodem

Dne:……………..………..…

☐Povolit SMS platbu (SMS jízdenky)

☐Povolit DMS, INFO, ZÁBAVA, EROTIKA

☐ Celý svět

☐ Aktivovat vše

☐ Povolit data v roamingu

☐18 150 Kč

☐ bez limitu

☐Aktivovat

☐ Neaktivovat

☐ Aktivovat
☐ Inkasem z účtu č: ………….................................................

Příjmení, Jméno, Titul:……………….…………………………………………

Podpis:………………….………………

Erbia Mobile s.r.o.
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Adresa: V případě nové aktivace či převodu od jiného operátora Vám na uvedenou adresu bude zaslána SIM karta.

A

Emailová adresa: je povinný údaj. Na uvedenou emailovou adresu je zasíláno vyúčtování a další obchodní korespondence a
písemnosti. Pokud email nevyplníte, smlouva nebude schválena k realizaci.
B

C Stávající

telefonní číslo je nyní: pokud žádáte o převedení Vašeho stávajícího čísla, zvolte jednu z nabízených variant:
U jiného operátora: TM, O2, Vodafone (zvolte původního operátora) Uveďte číslo výpovědi opouštěného operátora.
Vedeno jako předplacená karta v síti Laudatio - pokud využíváte předplacené služby (dobíjíte kredit prostřednictvím kupónů nebo
v bankomatu), vypište do této kolonky sériové číslo SIM karty, které je nutné pro autorizaci převodu. Sériové číslo je uvedeno přímo na
SIM kartě (musíte ji vyjmout z telefonu). Příklad sériového čísla: 8942001154348891122.
D Zvolený

Tarif: Vyberte jeden z nabízených tarifů.
U tarifu LAUDATIO 350 zvolte jednoho z operátorů, do jehož sítě budete mít volání nad rámec volných minut zdarma. Pokud
neprovedete volbu, bude Vám nastavena pro volání zdarma síť T-Mobile. Volbu sítě pro volání zdarma můžete 1x měsíčně bezplatně
změnit.
MMS: obrázkové a hlasové zprávy posílané prostřednictvím mobilního telefonu. Bez aktivace této služby nelze MMS posílat ani
přijímat. Pokud volbu nevyberete, služba nebude aktivována.
E

Audiotextové služby: zprostředkovaná služba třetích stran se zvýšenou tarifikací. Pod SMS platbu jsou zařazeny služby SMS jízdenky,
SMS parkovné apod. Pokud volbu nevyberete, služba nebude aktivována
F

Roaming: je možnost volat z mobilního telefonu, pokud jste v zahraničí. Aktivace roamingu ani jeho změna nic nestojí. Pokud volbu
nevyberete, služba nebude aktivována.
G

H Balíček

Emailová adresa 50 GB: v případě aktivace této služby získáte vlastní Emailová adresu s kapacitou 50 GB se zálohou kontaktů.
Vyplňte Vámi požadovanou e-mailovou adresu a Vaší vlastní požadovanou doménou s doménou .cz (např.: info@laudatio.cz,
jan@novak.cz).
I

Laudatio Cloud Drive: je profesionální řešení pro zálohování a sdílení dat založené na technologii CentreStack.

J Způsob

platby: pokud si přejete platit inkasem z účtu, uveďte číslo účtu, ze kterého si přejete inkasovat. Instrukce k nastavení
souhlasu s inkasem Vám budou zaslány nejpozději při převodu Vašeho čísla. Inkaso není SIPO.
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