Príloha k Všeobecným podmienkam poskytovania verejných
elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete
spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. a k Všeobecným podmienkam poskytovania
predplatenej verejnej elektronickej komunikačnej služby Easy spoločnosti T-Mobile
Slovensko, a.s.
(ďalej len spoločne ako „Všeobecné podmienky“)

Osobitné podmienky pre službu prenositeľnosti čísla spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s.
(ďalej len „Osobitné podmienky”)
čl. 1
Predmet úpravy a vymedzenie pojmov

2.6. písm. b) týchto Osobitných podmienok na účely overenia
splnenia podmienok pre prenesenie čísla žiadateľom
u Odovzdávajúceho podniku, najmä na poskytnutie týchto
osobných údajov žiadateľa spoločnosťou T-Mobile ako
Prijímajúcim podnikom príslušnému Odovzdávajúcemu
podniku za týmto účelom, s použitím automatizovaných,
čiastočne
automatizovaných
alebo
iných
ako
automatizovaných prostriedkov spracúvania; súhlas sa udeľuje
na dobu overenia splnenia podmienok pre prenesenie čísla
žiadateľom, najviac na desať (10) pracovných dní odo dňa
podania Žiadosti Záujemcom.

1.1. Predmetom úpravy týchto Osobitných podmienok je stanovenie
práv a povinností spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. so sídlom
Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019 (ďalej len
“spoločnosť
T-Mobile”)
a
Účastníka,
súvisiacich
s
prenositeľnosťou čísla podľa ustanovení § 48 zákona
č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako ”Zákon”) a Opatrenia
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. O–7/2004,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti
čísla v znení Opatrenia Telekomunikačného úradu Slovenskej 2.3. Podmienkou podania Žiadosti je udelenie súhlasu žiadateľom
republiky č. O–9/2005 (ďalej len spoločne ako “Opatrenie”).
spoločnosti T-Mobile a príslušnému Odovzdávaúcemu podniku
Spoločnosť T-Mobile zabezpečuje prenositeľnosť čísla na
na spracovanie osobných údajov žiadateľa v rozsahu podľa
základe príslušných ustanovení vyššie uvedených právnych
bodu 2.6. písm. b) týchto Osobitných podmienok na účely
predpisov a v rozsahu a spôsobom podľa týchto Osobitných
prenesenia každého čísla špecifikovaného v Žiadosti, osobitne
podmienok (ďalej len ako “Prenositeľnosť čísla” alebo “Služba
na poskytnutie uvedených osobných údajov žiadateľa
prenositeľnosti čísla”).
spoločnosťou
T-Mobile
ako
Prijímajúcim
podnikom
príslušnému Odovzdávajúcemu podniku, za účelom overenia
1.2. Odovzdávajúci podnik je podnik poskytujúci v súlade so
všetkých skutočností potrebných pre realizáciu prenesenia
Zákonom mobilnú verejnú telefónnu službu v Slovenskej
príslušného Prenášaného čísla, s použitím automatizovaných,
republike, ktorého účastník požiadal o prenesenie čísla
čiastočne
automatizovaných
alebo
iných
ako
prideleného účastníkovi na základe zmluvy o pripojení týmto
automatizovaných prostriedkov spracúvania; tento súhlas sa
podnikom, k inému podniku poskytujúcemu mobilnú verejnú
udeľuje na dobu do dňa technického prenesenia posledného
telefónnu službu (ďalej len ako “Odovzdávajúci podnik”).
z Prenášaných čísel obsiahnutých v Žiadosti, resp. na dobu do
V prípade procesu prenášania čísla k spoločnosti T-Mobile podľa
doručenia oznámenia o odmietnutí prenesenia niektorého
čl. 2 týchto Osobitných podmienok je Odovzdávajúcim podnikom
z Prenášaných čísel, ktoré sú predmetom Žiadosti,
podnik poskytujúci mobilnú verejnú telefónnu službu, ktorého
Odovzdávajúcim podnikom.
účastník podal u spoločnosti T-Mobile žiadosť podľa bodu 2.1.
týchto Osobitných podmienok. V prípade procesu prenášania 2.4. V prípade, ak sú splnené podmienky a náležitosti uvedené
čísla od spoločnosti T-Mobile podľa čl. 3 týchto Osobitných
v čl. 2 Všeobecných podmienok, uzatvorí po podaní Žiadosti
podmienok je Odovzdávajúcim podnikom spoločnosť T-Mobile.
spoločnosť T-Mobile so žiadateľom Zmluvu vo vzťahu k
Prenášaným číslam obsiahnutým v Žiadosti, ak nie je
1.3. Prijímajúci podnik je podnik poskytujúci v súlade so Zákonom
v špecifických prípadoch dohodnuté inak.
mobilnú verejnú telefónnu službu v Slovenskej republike,
o využívanie služieb ktorého prejavil záujem na základe písomnej 2.5. Podaním Žiadosti udeľuje žiadateľ spoločnosti T-Mobile súhlas
žiadosti o prenesenie čísla účastník iného podniku poskytujúceho
na to, aby všetky Prenášané čísla prenesené na základe
mobilnú verejnú telefónnu službu (ďalej len ako “Prijímajúci
Žiadosti k spoločnosti T-Mobile ako Prijímajúcemu podniku boli
podnik”). V prípade prenášania čísla k spoločnosti T-Mobile
a)
sprístupnené verejnosti, a
podľa čl. 2 týchto Osobitných podmienok je Prijímajúcim
b)
poskytnuté spoločnosťou T-Mobile iným podnikom
podnikom spoločnosť T-Mobile. V prípade procesu prenášania
poskytujúcim verejnú telefónnu službu v Slovenskej
čísla od spoločnosti T-Mobile podľa čl. 3 týchto Osobitných
republike a osobe zabezpečujúcej prevádzku centrálnej
podmienok je prijímajúcim podnikom podnik, u ktorého Účastník
národnej referenčnej databázy prenášaných čísel,
podal žiadosť (objednávku) podľa bodu 3.1. týchto Osobitných
a to vždy výlučne na účel identifikácie verejnej telefónnej siete
podmienok.
spoločnosti T-Mobile ako cieľovej verejnej telefónnej siete na
určenie tarify, a to aj v prípade, ak tieto čísla nie sú na žiadosť
1.4. Prenášané číslo je telefónne číslo pridelené Odovzdávajúcim
Účastníka zverejnené v zozname účastníkov spoločnosti
podnikom účastníkovi na základe zmluvy o pripojení, o ktorého
T-Mobile podľa § 61 ods. 3 Zákona a čl. 5 bod 5.1. písm. c)
prenesenie k Prijímajúcemu podniku tento účastník požiadal, a
Všeobecných podmienok, a to počas celého trvania Zmluvy vo
ktoré je možné preniesť podľa ustanovenia § 3 Opatrenia
vzťahu ku každému Prenesenému číslu medzi spoločnosťou
a týchto Osobitných podmienok (ďalej jednotlivo ako “Prenášané
T-Mobile a Účastníkom.
číslo” alebo spoločne ako “Prenášané čísla”).
2.6. Podmienkou podania Žiadosti je udelenie plnomocenstva
čl. 2
žiadateľom spoločnosti T-Mobile, aby spoločnosť T-Mobile
Prenesenie čísla k spoločnosti T-Mobile
v mene žiadateľa požiadala príslušný Odovzdávajúci podnik
o poskytnutie podstatných údajov pre prenesenie čísla.
2.1. O prenesenie čísla prideleného žiadateľovi iným podnikom
Podstatnými údajmi pre prenesenie čísla sú:
poskytujúcim mobilnú verejnú telefónnu službu k spoločnosti
a)
každé Prenášané číslo uvedené v Žiadosti,
T-Mobile môže žiadateľ písomne požiadať výlučne spoločnosť
b)
titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa,
T-Mobile podaním Žiadosti o prenesenie čísla k spoločnosti
rodné číslo žiadateľa alebo dátum narodenia žiadateľa.
T-Mobile (ďalej len ako “Žiadosť”) na Predajnom mieste
spoločnosti T-Mobile.
2.7. Spoločnosť T-Mobile požiada príslušný Odovzdávajúci podnik
do piatich (5) pracovných dní odo dňa podania Žiadosti o
2.2. Podmienkou podania Žiadosti je udelenie súhlasu žiadateľom
poskytnutie podstatných údajov pre prenesenie čísla v rozsahu
spoločnosti T-Mobile a príslušnému Odovzdávajúcemu podniku
podľa bodu 2.6. týchto Osobitných podmienok.
na spracovanie osobných údajov žiadateľa v rozsahu podľa bodu

2.8. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, ak
prenesenie príslušných Prenášaných čísel.
a)
Odovzdávajúci podnik odmietne prenesenie niektorého
z Prenášaných čísel uvedených v Žiadosti a túto skutočnosť 3.2. Objednávku považuje spoločnosť T-Mobile (i) za žiadosť
spoločnosti T-Mobile spôsobom dohodnutým medzi
o vypojenie SIM karty, ku ktorej je Prenášané číslo v čase jej
spoločnosťou T-Mobile a Odovzdávajúcim podnikom
podania pridelené, z prevádzky, a súčasne (ii) za návrh dohody
oznámi v lehote do piatich (5) pracovných dní, resp.
na ukončenie Zmluvy, na základe ktorej je Prenášané číslo
Účastníkovi pridelené (ďalej len ako “Dotknutá zmluva”).
v prípade skupinových účastníckych čísel do desiatich (10)
pracovných dní od doručenia žiadosti podľa bodu 2.7.
Spoločnosť T-Mobile v lehote do piatich (5) pracovných dní,
týchto Osobitných podmienok, alebo
resp. v prípade skupinových účastníckych čísel do desiatich
b)
Odovzdávajúci podnik sa v tej istej lehote k preneseniu
(10) pracovných dní odo dňa doručenia Objednávky od
niektorého z Prenášaných čísel uvedených v Žiadosti
Prijímajúceho podniku obsah Objednávky posúdi a
nevyjadrí,
a)
poskytne Prijímajúcemu podniku podstatné údaje pre
spoločnosť T-Mobile proces prenesenia Prenášaných čísel
prenesenie čísla v rozsahu podľa bodu 2.6. týchto
uvedených v Žiadosti zastaví ku dňu doručenia oznámenia
Osobitných podmienok v prípade, ak prenesenie
Odovzdávajúcim podnikom, resp. uplynutím posledného dňa
Prenášaných čísel potvrdzuje, a zároveň potvrdenie
lehoty v prípade, ak sa Odovzdávajúci podnik nevyjadrí.
Objednávky Účastníkovi oznámi, alebo
Účastník ďalej berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, ak
b)
Objednávku Účastníka neakceptuje a prenesenie
uzavrel so spoločnosťou T-Mobile v rámci procesu prenášania
všetkých Prenášaných čísel uvedených v Objednávke
čísla k spoločnosti T-Mobile Zmluvu s viazanosťou na dobu určitú
odmietne z niektorého z dôvodov uvedených v bode 3.3.
a spoločnosť T-Mobile pôvodne pridelila Účastníkovi k tejto
alebo 3.4. alebo 3.5. týchto Osobitných podmienok,
Zmluve číslo z vlastnej číselnej množiny, a zároveň sa
a zároveň túto skutočnosť oznámi Prijímajúcemu podniku
prenesenie Prenášaného čísla neuskutočnilo z dôvodov na
a Účastníkovi; odmietnutie prenesenia Prenášaného čísla
strane Odovzdávajúceho podniku alebo na strane Účastníka,
spoločnosťou T-Mobile je vždy zároveň odmietnutím
budú práva a povinnosti spoločnosti T-Mobile a Účastníka
návhu Účastníka na ukončenie príslušnej Dotknutej
z takejto Zmluvy riadne trvať po celú dojednanú dobu vo vzťahu
zmluvy dohodou.
k telefónnemu číslu pridelenému pôvodne spoločnosťou T-Mobile
z vlastnej číselnej množiny. Účastník je oprávnený zrušiť 3.3. Spoločnosť T-Mobile ako Odovzdávajúci podnik je oprávnená
prenesenie Prenášaného čísla, a to písomným prejavom vôle
neakceptovať Objednávku a prenesenie Prenášaných čísel
doručeným
spoločnosti
T-Mobile
alebo
príslušnému
uvedených v Objednávke odmietnuť z dôvodov uvedených
Odovzdávajúcemu podniku najneskôr v deň, do ktorého je
v § 4 ods. 6 Opatrenia, t.j. ak
Účastník povinný potvrdiť prenesenie Prenášaného čísla podľa
a)
niektoré
Prenášané
číslo
nebolo
Účastníkovi
bodu 2.9. týchto Osobitných podmienok. Na úkon Účastníka
spoločnosťou T-Mobile pridelené na užívanie, alebo
smerujúci k zrušeniu prenesenia niektorého z Prenášaných čísel
b)
pre niektoré z Prenášaných čísel sa už začal proces
urobený neskôr spoločnosť T-Mobile nebude prihliadať.
prenesenia na základe skoršej Objednávky doručenej
spoločnosti T-Mobile Prijímajúcim podnikom, alebo
2.9. V lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia
c)
Účastník neudelil, resp. odvolal spoločnosti T-Mobile
oznámenia Odovzdávajúceho podniku Účastníkovi o prijatí
alebo Prijímajúcemu podniku súhlas na spracovanie
žiadosti o prenesenie čísla vo vzťahu k všetkým Prenášaným
svojich osobných údajov na účely prenesenia čísla.
číslam obsiahnutým v Žiadosti môže Účastník prenesenie
Prenášaných čísel spoločnosti T-Mobile potvrdiť spôsobom podľa 3.4. Spoločnosť T-Mobile ako Odovzdávajúci podnik si na základe
pokynov spoločnosti T-Mobile. V prípade, ak Účastník
ustanovenia § 11 Opatrenia vyhradzuje právo neakceptovať
prenesenie Prenášaných čísel nepotvrdí alebo sa v uvedenej
Objednávku a prenesenie Prenášaných čísel uvedených
lehote nevyjadrí, spoločnosť T-Mobile proces prenesenia
v Objednávke odmietnuť v prípade, ak
Prenášaných čísel zastaví. Účastník týmto udeľuje spoločnosti
a)
ku dňu doručenia Objednávky od Prijímajúceho podniku
T-Mobile súhlas na zaznamenávanie volaní realizovaných s
podľa bodu 3.1. týchto Osobitných podmienok eviduje
Účastníkom za účelom potvrdenia prenesenia Prenášaných čísel
voči Účastníkovi, ktorý požiadal o prenesenie jemu
Účastníkom a ukladanie zvukových záznamov z týchto volaní, t.j.
prideleného Prenášaného čísla, akúkoľvek pohľadávku
záznamov týkajúcich sa osoby účastníka a jeho prejavov osobnej
po lehote splatnosti, alebo
povahy, na účely evidencie a archivácie pre účely preukázania
b)
ku dňu doručenia Objednávky od Prijímajúceho podniku
potvrdenia prenesenia Prenášaných čísel spoločnosťou
podľa bodu 3.1. týchto Osobitných podmienok je
T-Mobile.
Dotknutá zmluva k niektorému z Prenášaných čísel
uvedených v Objednávke zmluvou s viazanosťou na dobu
2.10. Spoločnosť T-Mobile za predpokladu poskytnutia náležitej
určitú, pričom v Dotknutej zmluve dojednaná určitá doba
súčinnosti zo strany Odovzdávajúceho podniku ukončí technické
viazanosti ešte neuplynula, alebo
prenesenie Prenášaných čísel k spoločnosti T-Mobile najneskôr
c)
ku dňu doručenia Objednávky od Prijímajúceho podniku
do desiatich (10) pracovných dní odo dňa potvrdenia prenesenia
podľa bodu 3.1. týchto Osobitných podmienok je
Prenášaných čísel Účastníkom podľa bodu 2.9. týchto
prenesenie niektorého z Prenášaných čísel uvedených
Osobitných podmienok, ak nie je s Účastníkom dohodnuté inak.
v Objednávke v rozpore s obsahom zmluvných záväzkov
existujúcich medzi Účastníkom a spoločnosťou T-Mobile
2.11. Účastník v zmysle ustanovenia čl. 5 bodu 5.1. písm. b)
alebo je v rozpore so znením príslušných Všeobecných
Všeobecných podmienok berie na vedomie a súhlasí s tým, že
podmienok alebo týchto Osobitných podmienok.
spoločnosť T-Mobile vykoná aktiváciu SIM karty a začne
Účastníkovi k Prenášanému číslu poskytovať Služby 3.5. Na základe ustanovenia § 10 ods. 3 Opatrenia sa skupinové
prostredníctvom tejto SIM karty až v okamihu realizácie
účastnícke čísla a viaceré telefónne čísla pridelené
technického prenesenia príslušného Prenášaného čísla medzi
spoločnosťou T-Mobile Účastníkovi vo vzťahu k jednej SIM
verejnou telefónnou sieťou Odovzdávajúceho podniku a verejnou
karte prenášajú výlučne ako jeden celok. Spoločnosť T-Mobile
telefónnou sieťou spoločnosti T-Mobile, najneskôr v lehote podľa
ako Odovzdávajúci podnik si na základe ustanovenia § 10
bodu 2.10. týchto Osobitných podmienok, ak nie je s Účastníkom
ods. 3 Opatrenia tiež (okrem dôvodov uvedených v bodoch
dohodnuté inak. Spoločnosť T-Mobile oznámi Účastníkovi deň
3.3. a 3.4. týchto Všeobecných podmienok) vyhradzuje právo
realizácie technického prenesenia čísla najneskôr deň
neakceptovať Objednávku a prenesenie Prenášaných čísel
predchádzajúci dňu realizácie technického prenesenia čísla, a to
uvedených v Objednávke odmietnuť v prípade, ak predmetom
formou SMS správy odoslanej na Prenášané číslo.
Objednávky je žiadosť o prenesenie
a)
jedného alebo viacerých Prenášaných čísel, ktoré sú
čl. 3
súčasťou skupiny skupinových účastníckych čísel
Prenesenie čísla od spoločnosti T-Mobile
pridelených spoločnosťou T-Mobile Účastníkovi, pričom
Účastník v Objednávke nepožiadal o prenesenie všetkých
3.1. O prenesenie čísla prideleného spoločnosťou T-Mobile
čísel patriacich v čase doručenia Objednávky spoločnosti
Účastníkovi k Prijímajúcemu podniku môže Účastník písomne
T-Mobile do príslušnej skupiny skupinových účastníckych
požiadať výlučne príslušný Príjímajúci podnik (ďalej len ako
čísel, alebo
“Objednávka”). Ďalšie úkony popísané v tomto čl. 3 týchto
b)
jedného alebo viacerých Prenášaných čísel, ktoré sú
Osobitných podmienok realizuje spoločnosť T-Mobile v prípade,
Účastníkovi spoločnosťou T-Mobile pridelené vo vzťahu
ak v nadväznosti na podanie Objednávky Prijímajúci podnik
k jednej SIM karte, pričom Účastník v Objednávke
požiada spoločnosť T-Mobile najneskôr do piatich (5) pracovných
nepožiadal o prenesenie všetkých čísel pridelených mu
dní od jej podania o poskytnutie podstatných údajov pre
vo vzťahu k takejto SIM karte.

čl. 4
Skupinové účastnícke čísla sú na účely Prenositeľnosti čísla a
Ceny a platobné podmienky
týchto Osobitných podmienok množiny dvoch alebo viacerých
telefónnych čísel pridelených spoločnosťou T-Mobile Účastníkovi
a nachádzajúce sa v osobitnom technickom režime, najmä čísla Účastník je povinný za prenesenie čísla od spoločnosti T-Mobile
pridelené v rámci poskytovania Služby Partner a Služby Mobilná zaplatiť cenu podľa platného Cenníka služieb spoločnosti T-Mobile,
virtuálna privátna sieť.
ak nie je dohodnuté inak.
3.6. Účastník môže potvrdiť prenesenie Prenášaného čísla od
čl. 5
spoločnosti T-Mobile k Prijímajúcemu podniku v lehote do piatich
Spoločné a záverečné ustanovenia
(5) pracovných dní odo dňa doručenia potvrdenia Objednávky od
spoločnosti T-Mobile, a to voči Prijímajúcemu podniku.
V prípade, ak Účastník prenesenie Prenášaného čísla 5.1. Tieto Osobitné podmienky tvoria prílohu a súčasť
v uvedenej lehote Prijímajúcemu podniku nepotvrdí, spoločnosť
Všeobecných podmienok a spolu so Všeobecnými
T-Mobile proces prenesenia Prenášaného čísla zastaví. Účastník
podmienkami a Cenníkom služieb spoločnosti T-Mobile (ďalej
len „Cenník“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o pripojení
je oprávnený zrušiť prenesenie Prenášaného čísla od spoločnosti
T-Mobile, a to písomným prejavom vôle doručeným spoločnosti
uzavretej medzi spoločnosťou T-Mobile a Účastníkom. Pojmy
T-Mobile alebo Prijímajúcemu podniku najneskôr v deň, do
používané v týchto Osobitných podmienkach, ktoré tu nie sú
ktorého je Účastník povinný potvrdiť prenesenie Prenášaného
osobitne definované, majú rovnaký význam ako rovnaké
čísla podľa prvej vety tohto bodu.
pojmy definované v podľa Zmluvy príslušných Všeobecných
podmienkach.
3.7. Spoločnosť T-Mobile za predpokladu poskytnutia náležitej
súčinnosti zo strany Prijímajúceho podniku zrealizuje technické 5.2. Spoločnosť T-Mobile si vyhradzuje právo nezabezpečovať
prenesenie Prenášaného čísla od spoločnosti T-Mobile najneskôr
Prenositeľnosť čísla vo vzťahu k číslam prideľovaným
do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia potvrdenia
spoločnosťou T-Mobile alebo iným podnikom poskytujúcim
prenesenia Prenášaných čísel podľa bodu 3.6. týchto Osobitných
mobilnú verejnú telefónnu službu v Slovenskej republike vo
podmienok Prijímajúcemu podniku, ak nie je s Účastníkom
vzťahu k vybraným Službám, pokiaľ to nie je technicky možné.
dohodnuté inak. Technické prenesenie Prenášaného čísla sa
Informácie o obmedzeniach podľa predchádzajúcej vety sú
realizuje na základe vzájomnej komunikácie informačných
prístupné na internetovej stránke spoločnosti T-Mobile alebo
systémov spoločnosti T-Mobile a Prijímajúceho podniku.
v príslušnom Cenníku.
3.8. Účastník v nadväznosti na ustanovenie čl. 5 bodu 5.1. písm. b) 5.3. Akékoľvek práva a povinnosti spoločnosti T-Mobile a
Všeobecných podmienok berie na vedomie a súhlasí s tým, že
Účastníka výslovne neupravené v týchto Osobitných
spoločnosť T-Mobile vykoná deaktiváciu SIM karty, ku ktorej je
podmienkach sa primerane spravujú podľa Zmluvy príslušnými
Prenášané číslo pridelené, a prestane Účastníkovi poskytovať vo
Všeobecnými podmienkami.
vzťahu k Prenášanému číslu Služby prostredníctvom tejto SIM
karty v deň technického prenesenia čísla podľa bodu 3.7. týchto 5.4. Tieto osobitné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa
Osobitných podmienok. Účastník ďalej berie na vedomie
29. mája 2006.
a súhlasí s tým, že vzhľadom na technickú povahu a charakter
procesu prenášania čísla medzi verejnou telefónnou sieťou
T-Mobile Slovensko, a.s.
spoločnosti T-Mobile a verejnou telefónnou sieťou Prijímajúceho
podniku spoločnosť T-Mobile nie je povinná vopred informovať
Účastníka o dátume, od ktorého mu nebude vo vzťahu
k Prenášanému číslu poskytovať Služby a ku ktorému vykoná
deaktiváciu SIM karty.
3.9. V prípade, ak spoločnosť T-Mobile neodmietla prenesenie
Prenášaného čísla podľa čl. 3 týchto Osobitných podmienok,
považuje sa Dotknutá zmluva za ukončenú dohodou Účastníka
a spoločnosti T-Mobile na základe návrhu Účastníka podľa bodu
3.2. týchto Osobitných podmienok. Spoločnosť T-Mobile a
Účastník sa dohodli, že dohoda o ukončení Dotknutej zmluvy
nadobudne účinnosť dňom technického prenesenia Prenášaného
čísla medzi verejnou telefónnou sieťou spoločnosti T-Mobile
a verejnou telefónnou sieťou príslušného Prijímajúceho podniku
podľa bodu 3.8. týchto Osobitných podmienok. Ukončenie
Zmluvy podľa tohto bodu týchto Osobitných podmienok sa
považuje za ukončenie Zmluvy podľa ustanovení príslušných
Všeobecných podmienok so všetkými tam uvedenými právnymi
následkami.
3.10. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že s účinnosťou odo
dňa doručenia Objednávky spoločnosti T-Mobile do dňa
technického prenesenia Prenášaného čísla, resp. do dňa
doručenia odmietnutia Objednávky Účastníkovi nie je Účastník
oprávnený realizovať niektoré z práv uvedených v bode 5.1.
Všeobecných podmienok, ktorých obsah je v rozpore s obsahom
Objednávky, najmä
a)
nie je oprávnený požiadať o zmenu svojho telefónneho
čísla podľa bodu 5.1. písm. e) Všeobecných podmienok,
b)
nie je oprávnený požiadať o dočasné prerušenie
poskytovania Služieb podľa bodu 5.1. písm. f) Všeobecných
podmienok.
3.11. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že s účinnosťou odo
dňa doručenia Objednávky spoločnosti T-Mobile do dňa
technického prenesenia Prenášaného čísla, resp. do dňa
doručenia odmietnutia Objednávky Účastníkovi spoločnosť
T-Mobile nebude realizovať niektoré z práv a povinností
uvedených vo Všeobecných podmienkach, najmä neuskutoční
prevod zmluvných práv a povinností zo Zmluvy na tretiu osobu
podľa bodu 4.2. písm. e) Všeobecných podmienok.

