Všeobecné podmínky pro uživatele služeb KORUNA MOBIL
(dále jen „Podmínky“)

Společnost Private Mobile a.s., IČ: 26776642, se sídlem: Staroměstské náměstí 11, 293 01 Mladá
Boleslav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8205,
dále jen „Private Mobile“ vydává tyto Podmínky pro uživatele služeb KORUNA MOBIL:
1. Tyto Podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost Private Mobile poskytuje prostřednictvím
KORUNA MOBIL SIM karet předplacené služby elektronických komunikací.
2. Předplacené služby KORUNA MOBIL, dále také jen „Služby“, poskytuje Private Mobile od 1. 9.
2015 do odvolání. Seznam poskytovaných Služeb, informace o ukončení nebo zahájení
poskytování některých z předplacených služeb Private Mobile budou umístěny na internetových
stránkách www.korunamobil.cz nejméně 30 dní předem.
3. Smlouva mezi Private Mobile a zákazníkem je uzavřena:
a) uhrazením ceny za SIM kartu, kreditu nebo jeho dobitím
b) vylomením SIM karty z plastového krytu
c) aktivací SIM karty
podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.
Uzavřením smlouvy zákazník akceptuje tyto Podmínky, reklamační řád a další podmínky
jednotlivých služeb, jež jsou zveřejněny na www.korunamobil.cz. Ukončení smlouvy je možné
ze zákonných důvodů. Deaktivací SIM karty smlouva mezi zákazníkem a Private Mobile zaniká.
4. Zákazník po zakoupení či obdržení SIM karty provede její aktivaci zadáním USSD kódu *110*2#.
SIM karta je aktivní po dobu 6 měsíců od aktivace, nedojde-li dříve k jejímu zablokování z důvodu
na straně zákazníka, který nedobil v této době minimální stanovený kredit, nebo pokud není
uvedeno dále jinak, SIM karta bude zablokována a nebude možné využívat její služby. Pokud v
následujících 6 měsících po zablokování SIM karty dojde k dobití kreditu, SIM karta bude
odblokována, platnost SIM karty je opět 6 měsíců a zůstatkový kredit před blokací bude obnoven.
Pokud ale kredit nebude dobit během 6 měsíců od zablokování SIM karty, SIM karta po 6
měsících od této dodatečné lhůty bude deaktivována a zbývající kredit propadá bez náhrady.
5. Private Mobile je oprávněn naúčtovat měsíční poplatek za vedení SIM karty dle platného Ceníku.
Poplatek je účtován v okamžiku aktivace SIM karty a dále pak vždy. měsíčně.
6. K SIM kartě může být nastaven počáteční (předplacený) kredit. Minimální dobíjecí kredit činí
200,-Kč. Po jeho dobití bude platnost SIM karty prodloužena na dalších 6 měsíců. Kredit lze
dobít některým ze způsobů aktuálně uvedených na internetových stránkách
www.korunamobil.cz. Aktuální výši předplaceného kreditu si může zákazník ověřit telefonicky na
lince 778 820 880, nebo zasláním USSD kódu *110#.
7. Dále je možné SIM kartu zablokovat ještě před uplynutím doby její platnosti, nebo zkrátit její
platnost v následujících případech:
7..1.

Blokace SIM karty na žádost zákazníka: Pokud se chce zákazník vyhnout placení
měsíčního poplatku za vedení SIM karty na delší dobu (např. z důvodu delšího
pobytu v zahraničí), může se obrátit na zákaznickou péči a požádat o blokaci SIM
karty. Společnost Private Mobile na žádost zákazníka zablokuje SIM Kartu na
minimálně 1 měsíc, maximálně však na dobu platnosti SIM karty, vždy však
v měsíčních periodách. Platnost SIM karty (telefonního čísla) a platnost kreditu se

blokací nemění. Čísla tísňového volání budou přístupná i po dobu blokace. Již
naúčtovaný měsíční poplatek za vedení SIM karty propadá bez náhrady. Opětovnou
aktivaci SIM karty lze provést volbou *110*1# nebo se zákazník může obrátit na
zákaznickou péči, nebo dobít kredit. Při opětovné aktivaci započne nové účtování
měsíčního poplatku za vedení SIM karty a dále pak vždy měsíčně.
7..2.

Zkrácení platnosti SIM karty

7..2.1.

V případě, že má SIM Karta nulový, nebo záporný zůstatek kreditu, je její
platnost zkrácena na 30 dnů. Platnost SIM karty je možné prodloužit dobitím
kreditu.

7..2.2.

Pokud SIM karta nevykazuje po dobu 180 po sobě bezprostředně jdoucích
dní žádný odchozí provoz (uskutečněné odchozí volání, odeslaná SMS,
datový provoz) může být deaktivována.

7..2.3.

Informace o blokaci/zkrácení platnosti či blížící se deaktivaci SIM karty dle
tohoto článku bude zákazníkovi zaslána prostřednictvím SMS zprávy.

8. Společnost Private Mobile neodpovídá za to, že zákazník nevyužije kredit na SIM kartě,
nesprávně zadá údaje při úhradě předplacených služeb (zejména telefonní číslo či číslo kupónu),
ztratí či mu někdo odcizí kupón, nebo že dojde k jeho zničení.
9. V případě ztráty, zničení nebo odcizení SIM karty lze provést její blokaci na čísle 778 820 880,
Private Mobile je oprávněn ověřit oprávněnost žádosti o blokaci a výměnu SIM karty. SIM karta
bude zákazníkovi zablokována a vyměněna, pokud prokáže, že byl jejím oprávněným
uživatelem. Z toho důvodu se doporučuje po zakoupení SIM karty provést registraci na
internetových stránkách www.korunamobil.cz. V případě pochybnosti nemůže společnost
Private Mobile SIM kartu zablokovat ani vyměnit. Výměna SIM karty je zpoplatněna dle
aktuálního Ceníku.
10. Ceny předplacených Služeb se řídí Ceníky, které jsou přístupné na webových stránkách
www.korunamobil.cz.
11. Předplacené služby KORUNA MOBIL lze využít i v zahraničí. Aktuální seznam zemí, v nichž lze
předplacených služeb využít, je uveden na internetových stránkách www.korunamobil.cz. Ceny
za volání v jednotlivých destinacích jsou uvedeny v příslušném Ceníku.
12. Zákazník se zavazuje při užívání Služeb dodržovat platné právní předpisy.
13. Private Mobile má možnost zablokovat SIM kartu při podezření na chování vykazující znaky
fraudu, v případě strojově generovaného provozu či v případě, že je služba užívána takovým
způsobem, že může negativně ovlivnit kvalitu služby nebo provoz sítě.
14. Private Mobile neodpovídá za škodu v důsledku přerušení či vadného poskytnutí služby nebo za
škodu způsobenou odcizením či poškozením SIM karty. Rovněž neodpovídá za kvalitu služby,
včetně kvality a existence územního pokrytí signálem, poskytovanou jinými partnery, včetně
zahraničních poskytovatelů roamingových služeb a služeb mezinárodního volání.
15. Postup přenesení čísla od jiného poskytovatele služeb do sítě KORUNA MOBIL:


Zákazník vyplní a odešle formulář pro přenos čísla na www.korunamobil.cz.



Private
Mobile
zkontroluje
přijaté
údaje,
přiřadí
novou
SIM
kartu
k požadovanému MSISDN číslu, které se bude přenášet a stanoví datum portace.



Zákazník je následně informován prostřednictvím SMS zpráv o schválení, datu a času
přenosu čísla do sítě KORUNA MOBIL.



Po schválení přenosu čísla opouštěným operátorem, Private Mobile zákazníkovi odešle
novou SIM kartu.



Po přenosu čísla do sítě KORUNA MOBIL klient vymění SIM v telefonu a již využívá
služeb KORUNA MOBIL.

16. Postup přenesení čísla ze sítě KORUNA MOBIL k jinému poskytovateli služeb:


Zákazník prostřednictvím Zákaznického centra KORUNA MOBIL písemnou formou požádá
o ČVOP kód pro přenos telefonního čísla k jinému poskytovateli.



Žádost o vystavení ČVOP kódu musí obsahovat následující údaje potřebné pro ověření
oprávnění držitele/majitele SIM karty, a to zejména:
o

ICCID přenášené SIM karty

o

Registrační údaje z internetové samoobsluhy Můj KORUNA MOBIL (jméno,
příjmení, email), pokud je klient vyplnil.

o

Případně informaci, kdy a jakým způsobem popř. v jaké výši byla SIM naposledy
dobita kreditem.

Pro kladné vyřízení žádosti o ČVOP kód je nutné, aby na SIM kartě přenášeného telefonního
čísla byl, v době žádosti, kladný zůstatek kreditu. Po řádném ověření výše uvedených údajů,
společnost Private Mobile vystaví ČVOP kód, který klientovi odešle prostřednictvím SMS zprávy.
V souvislosti s přenesením čísla dle odstavců 15 a 16 není zákazníkovi účtován žádný
poplatek. Nevyčerpaný kredit přenesením čísla k jinému poskytovateli služeb zaniká bez
náhrady.
Ve zbývajícím se přenesení čísla řídí opatřením obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12.
17. Při registraci zákazníka mohou být zpracovávány osobní a jiné údaje zákazníka či jiných osob
užívajících služeb dle těchto podmínek se souhlasem zákazníka. Osobními či jinými údaji (dále
jen "osobní údaje") mohou být zejména údaje uvedené v registračním formuláři, formulářích u
jednotlivých Služeb, údaje zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb. Private Mobile
tímto prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávat podle příslušných právních předpisů a že
jim zajistí náležitou péči. Osobní údaje zákazníka, zpracovává Private Mobile případně jeho
smluvní partneři (zpracovatelé) automaticky či manuálně.
18. Zákazník souhlasí, aby Private Mobile osobní údaje uvedené zejména v registračním formuláři
jakož i údaje získané v souvislosti s provozem sítě elektronických komunikací zpracovával za
účelem poskytování služeb s přidanou hodnotou a k obchodním a marketingovým účelům,
včetně provádění průzkumu trhu a nabízení obchodu a služeb. Uživatel dále souhlasí s tím, aby
Private Mobile přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o zákazníkovi
oprávněně zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem.
19. Dále zákazník souhlasí, aby jej Private Mobile informoval (zejména formou obchodního sdělení
označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a
produktech třetích stran, které jsou s Private Mobile ve smluvním vztahu, a to užitím jeho adresy,
telefonních čísel nebo elektronické adresy, v souladu se zákonem a těmito podmínkami.
20. Souhlas dle této části podmínek uděluje zákazník jedním z následujících způsobů: aktivací SIM
karty, svou registrací nebo vyplněním příslušného formuláře.
21. Zákazník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se, že dochází
ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se
zákonem, může Private Mobile požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména
blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci)..

22. Osobní údaje podle tohoto článku Private Mobile zpracovává po dobu trvání užívání služeb,
resp. do okamžiku vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu, není-li těmito podmínkami
nebo právními předpisy stanoveno jinak.
23. Private Mobile bude osobní údaje zákazníků náležitě chránit.
24. Společnost Private Mobile má právo kdykoli aktualizovat a měnit Podmínky, Ceníky, Reklamační
řád a další podmínky, za nichž jsou poskytovány předplacené služby v KORUNA MOBIL. Změny
budou účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách, nebude-li stanoven termín
pozdější. V případě technologických změn je společnost Private Mobile oprávněna jednostranně
ukončit – deaktivovat SIM karty, jejichž podpora bude v rámci technologických změn ukončena,
za následujících podmínek. Společnost Private Mobile minimálně 2 měsíce před plánovanou
realizací technologické změny zašle na telefonní čísla, kterých se tato změna týká informační
SMS, ve které informuje zákazníka o důvodech deaktivace SIM karty a současně mu nabídne
bezplatnou výměnu SIM karty při zachování jeho tel. čísla a převodu aktuálního kreditu a
současně tuto informaci uveřejní na www.korunamobil.cz.
25. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se poskytování předplacených služeb KORUNA
MOBIL řídí poskytování služeb, platným Ceníkem a Reklamačním řádem a dalšími podmínkami
zveřejněnými na webových stránkách. V případě rozporu mezi Podmínkami, informacemi pro
zákazníka, Ceníkem, reklamačním řádem, podmínkami jednotlivých služeb a podmínkami
marketingových a promo akcí, platí uvedené pořadí přednosti:
a) Podmínky marketingových a promo akcí,
b) podmínky jednotlivých služeb,
c) příslušný Ceník,
d) tyto Podmínky a informace pro zákazníka,
e) reklamační řád.
26. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2015.

