Smlouva o poskytování služby elektronických komunikací
(mobilní telefonní služba - dodatek)
Účastník bere na vědomí následující požadavky Operátora:
úmyslně nebo z nedbalosti nepodporovat a neumožňovat jakékoli nelegální činnosti, nezapojovat se do nich, včetně
přenosu; úmyslně nebo z nedbalosti nezpůsobit a/nebo nezpůsobovat poruchu a/nebo poruchy nebo neomezit a/nebo
neomezovat provoz v Telekomunikační síti Poskytovatele nebo v Telekomunikačních sítích jiných Poskytovatelů;
nezneužívat připojení k síti Poskytovatele, zejména jejím využíváním k jiným než ve Smlouvě dohodnutým účelům.
Nekomunikovat způsobem porušujícím práva na ochranu osobnosti, nešířit počítačové viry, neporušovat vlastnická a
autorská práva a etická pravidla chování na síti Internet a síti Poskytovatele; nenarušovat bezpečnost systému nebo sítě ve
snaze získat neoprávněný přístup; nevyužívat neoprávněně data, systémy a sítě, nebo neoprávněně zkoušet, zkoumat či
testovat zranitelnost systémů nebo sítí; neporušovat bezpečnostní a ověřovací procedury bez výslovného souhlasu
vlastníka systému nebo sítě; nezasahovat do služeb poskytovaných jiným uživatelům, hostitelským systémům nebo sítím
(např. formou přetížení, nebo zahlcení daty "callbombing”, pokusy přetížit systém a jinými zásahy); Dále u Služby THS:
učinit opatření zabraňující nepovolaným osobám v neoprávněné manipulaci s Telekomunikačním zařízením Poskytovatele v
Přípojném bodu Účastníka; učinit opatření zabraňující neoprávněnému užívání Služeb třetí osobou nebo osobami, pokud k
tomu není Účastník oprávněn příslušnou telekomunikační licencí, živnostenským oprávněním a písemným souhlasem
Poskytovatele; učinit veškerá možná opatření zabraňující nepovolaným osobám manipulovat se zařízením Poskytovatele
umístěným v lokalitě Účastníka, poškodit je nebo je odcizit; zajistit souhlas vlastníka nemovitosti k instalaci nutných vedení
a zařízení a odpovídat Poskytovateli za veškerou škodu, pokud by se prokázalo, že souhlas nebyl dán, popřípadě že nikoliv
z viny Poskytovatele instalací vedení a zařízení nebyly splněny podmínky souhlasu; uhradit Poskytovateli veškeré náklady
spojené se zřízením nebo změnou Služby THS, které musel Poskytovatel vynaložit z důvodu, že Účastník nesplnil
podmínky stanovené pro zřízení nebo změnu služby; za nesplnění podmínek se považuje i to, že Účastník změnil výchozí
podmínky instalace oproti stavu při zřízení Služby; dnem ukončení poskytování Služby THS umožnit Poskytovateli
odbornou demontáž jeho zařízení. Dále u Služby VMO: zabezpečit SIM kartu Poskytovatele před poškozením, ztrátou,
odcizením nebo zničením; vrátit veškerá zařízení poskytnutá Účastníkovi Poskytovatelem při ukončení Smlouvy, popř.
jednotlivé Služby; v případě využívání datových služeb nepřekročit případný dohodnutý limit provozu; v případě překročení
dohodnutého limitu v síti Poskytovatele na území České republiky má Poskytovatel právo limitovat rychlost přenášeného
datového provozu; při překročení dohodnutého limitu mimo síť Poskytovatele (při využívání služeb roaming) má
Poskytovatel právo účtovat cenu dle Ceníku; užívat Služby pouze prostřednictvím SIM karty, kterou poskytl Poskytovatel
Účastníkovi, Účastník přitom není oprávněn žádným způsobem zasahovat do softwaru na SIM kartě či případně v jiných
zařízeních Poskytovatele a ani jej kopírovat; chránit SIM kartu trvalým zapojením ochrany prostřednictvím PIN kódu;
Účastník je povinen zabezpečit PIN a PUK před zneužitím třetí osobou; Účastník je povinen uchovávat PIN a PUK pod svou
výhradní osobní kontrolou; je-li PIN zadán 3x za sebou chybně, je SIM karta zablokována a odblokovat ji lze PUK kódem;
je-li PUK kód zadán 10x za sebou chybně, dojde k trvalému zablokování SIM karty; v případě podezření, že se s PUK
kódem seznámila neoprávněná osoba, je Účastník povinen požádat Poskytovatele o výměnu SIM karty, která mu bude
vyměněna za poplatek dle Ceníku; po zjištění ztráty, odcizení, zneužití či jiného narušení práva k užití SIM karty nebo
Služby neprodleně o této skutečnosti informovat Poskytovatele; Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24
hodin po přijetí oznámení učiní opatření k zabránění zneužití SIM karty nebo Služby; za přijetí opatření k zabránění zneužití
SIM karty nebo Služby je Poskytovatel oprávněn účtovat poplatek dle Ceníku; totéž platí v případě podezření Účastníka na
zneužití hesel a bezpečnostních kódů; Účastník odpovídá až do přijetí opatření k zabránění zneužití SIM karty, Služby,
hesel či bezpečnostních kódů za úhradu všech Služeb, které byly uskutečněny a je povinen uhradit zároveň cenu
zneužitých Služeb; v případě poškození SIM karty požádat Poskytovatele o výměnu SIM karty, přičemž tato bude vyměněna
za poplatek dle Ceníku; seznámit třetí osobu, které umožní užívání služby s veškerými smluvními podmínkami, přičemž
Účastník odpovídá za úkony této osoby, jako by jednal sám; nepřipojit, nepokračovat v připojení nebo vědomě neumožnit
jakékoliv třetí straně připojení nebo pokračování v připojení na GSM bránu.
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