[LAUDATIO]

19. května 2020

Účastnická smlouva pro právnické osoby
Operátor
Název

ERBIA MOBILE s.r.o.

Sídlo:

Praha 4, Pelhřimovská 302/10, PSČ 140 00

IČO:

24655821

Kontaktní telefon:

+420 245 501 601

Email:

info@laudatio.cz

Účastník
Jméno a příjmení, titul:
Sídlo: A

Obec

PSČ

Fakturační adresa:
IČO/DIČ:
Email: B
Zastoupen jméno a příjmení, titul:

Datum narození:

Telefonní číslo

☐ Žádám o převod stávajícího čísla (vypište Vaše stávající telefonní číslo)………………………………………………………………………………………………
Stávající telefonní číslo je nyní C

☐TM

☐ O2

☐ Vodafone

☐ U jiného operátora

Uveďte ČVOP/OKU: …………………………………………………………………………………………………………………………
Preferované datum přenesení ……………………………………………………………………………..………………………….

☐ Žádám o nové telefonní číslo
1. Operátor a Účastník tímto uzavírají Účastnickou smlouvu. Její obsah je dán touto Účastnickou smlouvou a platným zněním Všeobecných obchodních
podmínek Operátora (dále jen „VOP“). Účastník svým podpisem potvrzuje, že se s těmito dokumenty seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí.
2. 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.
3. V případě, že se Účastník dostane do prodlení s úhradou jakékoliv dlužné částky podle Vyúčtování služeb po dobu delší než 14 dní od splatnosti, je
Účastník povinen Operátorovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 121,- Kč za každé jednotlivé Vyúčtování, s jehož úhradou je Účastník v prodlení.
4. V případě, že Účastník bude v prodlení s úhradou jakékoliv dlužné částky podle Vyúčtování služeb více než 20 dní a ani po odeslání upomínky neuhradí
upomínané dlužné částky společně s příslušnou smluvní pokutou podle odstavce 3:
(i.) je Operátor oprávněn Účastníkovi zcela zablokovat poskytování Služeb. Účastník je v takovém případě povinen Operátorovi zaplatit náklady
spojené s blokací služeb ve výši 150,- Kč. Opětovné odblokování je možné až po úhradě veškerých dlužných částek. Případné dlužné částky bude
Operátor vymáhat.
(ii.) je Účastník povinen Operátorovi kromě smluvní pokuty dle čl. 3 této smlouvy dále uhradit smluvní pokutu ve výši 20 % součtu měsíčních paušálů
zbývajících do konce sjednané doby jejího trvání u smluv na dobu určitou (rozhodující je přitom základní cena měsíčního paušálu s DPH
naposledy vyúčtovaného ve Vyúčtování služeb, která je uvedena v aktuálním ceníku Služeb).
Poplatek za telefonickou, SMS, e-mailovou nebo jinak zaslanou upomínku nebo výzvu k úhradě jakéhokoliv závazku podle této smlouvy je stanoven
na 250,- Kč.
5. Bez smlouvy o propojení nesmí Účastník směrovat provoz do sítě Operátora (např. směrování hovorů přes GSM brány). Pokud Účastník poruší zákaz
směrovat provoz do sítě Operátora, bude to Operátor považovat za podstatné porušení Účastnické smlouvy a Účastník je povinen zaplatit Operátorovi
smluvní pokutu ve výši 12.100,- Kč za každou SIM kartu, kterou má aktivní v den, kdy je takové směrování poprvé prokázáno.
6. Smluvní pokuty jsou uvedeny výše včetně DPH, pokud se uplatní. Smluvní pokuty mohou být uplatněny souběžně. Smluvní pokuty jsou splatné vždy
v den, kdy na ně Operátorovi vznikl nárok, přičemž nárok Operátora na smluvní pokuty dle této Smlouvy vzniká i bez oznámení Účastníkovi a výzvy
k jejich úhradě. Smluvní pokuty neplní funkci limitace náhrady škody a právo Operátora domáhat se náhrady újmy není zaplacením smluvních pokut
dotčeno. Zaplacení smluvních pokut Účastníka nezprošťuje povinnosti uhradit jiné dlužné částky.
7. Účastník souhlasí s tím, že Operátor bude zpracovávat jeho osobní či identifikační údaje.
8. Jistina:
V případě, že je Účastnická smlouva uzavřena distanční formou, je Účastník při uzavření objednávky vyzván předem Operátorem k úhradě částky
odpovídající výši měsíčního poplatku za vybraný tarif, popřípadě k platbě částek za vybrané produkty či zařízení.
(i.) Platba předem předchází následné aktivaci služeb.
(ii.) Částka rovnající se výši měsíčního tarifu zaslaná předem se stává jistinou. Jistina je pak následně použita k úhradě třetího vyúčtování Účastníkem
čerpaných služeb, popřípadě k úhradě části následně vyúčtovaných služeb, pokud bude částka takového vyúčtování vyšší než složená jistina.
(iii.) Úhrada jistiny může být uskutečněna bankovním převodem na účet Operátora, on-line kartou či dobírkou nebo prostřednictvím metody PayPal.
(iv.) O použití jistiny k úhradě vyúčtování bude Účastník informován Operátorem prostřednictvím vyúčtování, při kterém byl zápočet jistiny použit.
(v.) V případě, že bude Účastnická smlouva ukončena dříve, než dojde k zápočtu jistiny pro úhradu pohledávek, využije Operátor jistinu k úhradě
posledního vyúčtování služeb čerpaných Účastníkem.
(vi.) V případě, že je Účastník v prodlení s úhradou vyúčtování, ponechává si Operátor jistinu do doby, kdy dojde k včasné úhradě 3 po sobě jdoucích
vyúčtování, nebo do konce smluvního vztahu.
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9. Účastník souhlasí s tím, aby Operátor získal informace o jeho platební morálce nutné k posouzení jeho žádosti o uzavření Účastnické smlouvy.
Smlouva je platná dnem schválením Operátorem. Smlouva je účinná dnem aktivace SIM karty nebo služby.

Dne:……………..………..…

Tarif
Zvolený

A

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

Podpis:………………….………………

Níže zakroužkujte svojí volbu nebo doplňte
tarif D

☐ LAUDATIO 150 ☐Neomezené volání ☐Neomezené volání v rodině ☐ Neomezené volání a
1GB
☐ Laudatio 1 ☐ Neomezené volání a 2 GB ☐ Neomezené volání a 5 GB
☐ Laudatio 2GB ☐ Laudatio 5GB
☐ VDSL 20 ☐ VDSL 50 ☐ VDSL 100 ☐ VDSL 250
☐ Internet na cesty 1,5GB
☐ Pevná linka
☐ Pevná domů neomezeně
☐Pevná linka pro firmy

Balíček neomezené SMS do sítě
LAUDATIO

☐ Neaktivovat

☐ Aktivovat

MMS E

☐ Neaktivovat

☐ Aktivovat

Audiotextové služby F

☐ Neaktivovat
☐ Aktivovat vše

☐ Povolit SMS platbu (SMS jízdenky)

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

☐ Aktivovat

Způsob platby J

☐ Převodem

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

☐ Celý svět

☐ Povolit DMS, INFO, ZÁBAVA, EROTIKA

☐ Povolit data v roamingu

☐18 150 Kč

☐ bez limitu

☐Aktivovat

☐ Neaktivovat

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

B

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.
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.
E

MMS: obrázkové a hlasové zprávy posílané prostřednictvím mobilního telefonu. Bez aktivace této služby nelze MMS posílat ani přijímat. Pokud volbu
nevyberete, služba nebude aktivována.
F 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
G Roaming:

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