Podmínky služby p enositelnost
telefonních ísel (platné od 1. 2. 2018)
(dále jen „Podmínky p enositelnosti“)

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Podmínky p enositelnosti upravují práva a povinnosti spole nosti CarSen
Sentivan, s.r.o. (dále jen „CarSen“) a práva a povinnosti ú astníka ve ejn dostupné
telefonní služby poskytované CarSenem na ve ejné mobilní telefonní síti (dále jen
„ú astník“) v souvislosti s realizací služby p enositelnosti telefonních ísel ve ve ejných
mobilních telefonních sítích (dále jen „služba“).
1.2 Služba umož uje všem ú astník m ponechat si jimi užívané mobilní telefonní íslo,
pop ípad telefonní ísla, p i zm
poskytovatele mobilních telefonních služeb. Služba
je dostupná všem ú astník m.
1.3 Službu zajiš uje CarSen na základ zákona . 127/2005 Sb. o elektronických
komunikacích (dále jen „zákon“) v souladu s opat ením obecné povahy eského
telekomunika ního ú adu
. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organiza ní podmínky pro
realizaci p enositelnosti telefonních ísel a zásady pro ú tování ceny mezi podnikateli v
souvislosti s p enositelností ísel.
1.4 Na p enesení mobilního telefonního ísla se podílí:
astník,
nový poskytovatel mobilní telefonní služby (dále též „p ejímající poskytovatel“),
stávající poskytovatel mobilní telefonní služby (dále též „opoušt ný poskytovatel“).
1.5 Ú astník, který má zájem o zm nu poskytovatele služeb a zárove o p enos svého
telefonního ísla k p ejímajícímu poskytovateli, musí pro úsp šné uskute ní p enosu
ísla platn ukon it smluvní vztah u opoušt ného poskytovatele. Ú astník rovn ž musí
podat žádost o zm nu poskytovatele služby u p ejímajícího poskytovatele a sjednat
s ním datum p enesení ísla. Právní úkon sm ující k platnému ukon ení poskytování
služby na p enášeném ísle u opoušt ného poskytovatele musí být proveden nejpozd ji
následující pracovní den poté, kdy dojde k doru ení žádosti ú astníka o poskytování
služeb p ejímajícímu poskytovateli. Ú astník má na základ zákona právo zkrátit trvání
standardní výpov dní doby na 10 kalendá ních dní, pokud výslovn informuje
opoušt ného poskytovatele o úmyslu telefonní íslo p enést. Opoušt ný poskytovatel
bezodkladn p edá ú astníkovi kód potvrzující ukon ení smluvního vztahu upravujícího
poskytování telefonní služby na p enášeném ísle.
1.6 Proces p enosu ísla probíhá pouze v pracovních dnech. K samotnému p enosu ísla
dojde v pracovní den sjednaný s p ejímajícím poskytovatelem, a to v asovém rozmezí
od 0:00 hodin do 6:00 hodin. V této dob nebo její ásti nemusí být p enášené telefonní
íslo aktivní v síti žádného mobilního operátora, nadále však z stává aktivní pouze pro
volání na íslo tís ové linky 112. Nejpozd ji do 6:00 bude íslo v síti p ejímajícího
poskytovatele aktivováno.

2. CarSen jako p ejímající poskytovatel
2.1 Nový ú astník m že požádat o p enos ísla ke CarSenu prost ednictvím emailu
info@carsen.cz nebo na telefonním ísle 725116117.
2.2 Kompletní žádost o p enos ísla musí obsahovat následující údaje:
a) jméno, p íjmení, p ípadn adresu pro doru ení zásilky,
b) u tarifního ú astníka bydlišt /sídlo,
c) obchodní firmu (název) opoušt ného poskytovatele,
d) identifikaci p enášeného ísla, p ípadn ísel,
e) kontaktní telefonní íslo (m lo by být totožné s jedním z p enášených ísel),
f) platný kód potvrzující ukon ení smluvního vztahu u opoušt ného poskytovatele.
Pokud nový ú astník nemá platný kód podle písmene f), m že jej CarSenu p edat i
pozd ji po podání žádosti o p enos ísla, avšak nejpozd ji t etí pracovní den (do 17:00
hod.) p ed p edpokládaným dnem p enosu ísla (nap . pokud je p edpokládaným dnem
enosu pátek, je pot eba kód p edat CarSenu nejpozd ji v úterý do 17:00 hod.).
2.3 Po zaregistrování kompletní žádosti p id lí CarSen žádosti ú astníka (dále jen
„objednávka“) identifika ní íslo, které zašle ú astníkovi spolu se sjednaným datem
enosu. Datum p enosu lze na žádost nového ú astníka zm nit nejpozd ji druhý
pracovní den (do 12:00 hod.) p ed p vodn plánovaným datem p enosu, a to stejným
zp sobem, jakým ú astník žádá o p enos dle bodu 2.1 (nap . pokud je p vodn
plánovaným dnem p enosu pond lí, lze požádat o posunutí data p enosu nejpozd ji ve
tvrtek do 12:00 hod.).
2.4 CarSen informuje nového ú astníka o pr
hu procesu p enosu dle jeho volby
prost ednictvím SMS nebo e-mailem. Ú astník se rovn ž m že dotázat na stav
objednávky na zákaznické lince nebo emailem.
2.5 Po úsp šném ov ení objednávky ze strany opoušt ného poskytovatele zašle CarSen
jeden pracovní den p ed plánovaným datem p enosu ú astníkovi informa ní SMS nebo
e-mail spolu s instrukcemi, jak postupovat v den p enosu.
2.6 V souvislosti s p enesením telefonního ísla bude ú astníkovi Carsenem vydána
nová SIM karta ke každému p enesenému telefonnímu íslu. Smlouva na poskytování
služeb elektronických komunikací, kterou mezi sebou uzav ou CarSen a ú astník p i
žádosti o p enesení ísla, nabývá ú innosti okamžikem p enesení ísla k CarSenu jako
ejímajícímu poskytovateli.
2.7 Telefonní ísla, která byla p enesena do sít CarSenu, budou automaticky aktivována
nejpozd ji v 6:00 hod. sjednaného dne p enosu. V p ípad , že si ú astník nestihl
vyzvednout novou SIM kartu (vydanou na základ žádosti o p enos ísla k CarSenu), má
možnost si tuto SIM kartu do asn zablokovat na telefonním ísle 725 116 117 do doby,
než si novou SIM kartu p evezme. Tímto však nejsou dot eny povinnosti vyplývající
astníkovi ze smlouvy uzav ené s CarSenem.
2.8 V p ípad , že k p enesení ísla ú astníka ke CarSenu z jakéhokoli d vodu nedojde,
má ú astník povinnost do 15 pracovních dn od zrušení objednávky vrátit CarSenu
nepoškozenou/nerozbalenou SIM kartu, kterou pro ú ely realizace služby od CarSenu
obdržel.

3. CarSen jako opoušt ný poskytovatel
3.1 V p ípad zájmu o zm nu poskytovatele je ú astník povinen u init právní úkon
sm ující k platnému ukon ení smlouvy o poskytování služeb na p enášeném ísle (dále
též „ukon ení smlouvy“), a to zejména doru ením výpov di (dle Všeobecných podmínek
i podmínek p íslušné smlouvy), i uzav ením dohody o ukon ení smlouvy (nap . u
smlouvy o poskytování služeb na dobu ur itou). Pokud ú astník p i ukon ení smlouvy
nebo následn informuje CarSen o úmyslu p enést telefonní íslo, CarSen mu umožní
telefonní íslo p enést a smlouvu ukon it do 10 kalendá ních dn od sd lení této
informace, a to za následujících podmínek:
a) informace byla p edána CarSenu ve stanovené form (na tišt ném formulá i, který
byl zaslaný na email info@carsen.cz nebo na adresu T šínská 559/42, Haví ov –
Bludovice.
b) do konce standardní (p vodní) výpov dní doby zbývá více než 10 kalendá ních dn :
pokud do konce standardní výpov dní doby zbývá 10 nebo mén kalendá ních dn ,
enesení ísla a ukon ení smlouvy je možné ke dni skon ení standardní výpov dní
doby;
c) nedohodneme-li se jinak.
3.2 Byl-li takový právní úkon platn u in n (nap . byla podána platná výpov smlouvy
vztahující se k p enášenému íslu), vystaví CarSen ú astníkovi kód potvrzující, že
smlouva o poskytování služeb bude ukon ena a že dot ené íslo / dot ená ísla lze
enést (dále též „ íslo oprávn ní pro p enos“). Tento kód CarSen vystaví ú astníkovi
prost ednictvím SMS samoobsluhy nebo p i vy izování ukon ení smlouvy (na
zákaznické lince nebo emailem)
3.3 CarSen ov í dot ená telefonní ísla, která mají být p enesena, a vystaví íslo
oprávn ní pro p enos, pokud p enášené íslo:
a) je p enositelné dle zákona,
b) užívá ú astník na základ smlouvy, která má být ukon ena,
c) není již obsaženo v jiné ov ené objednávce pro p enos,
d) je aktivní v síti CarSenu,
e) není v síti CarSenu evidované jako odcizené,
f) není nep enositelné dle bodu 4.1.
Nejpozd ji dva pracovní dny p ed plánovaným datem p enosu až do okamžiku
enesení ísla musí mít ú astník p edplacené služby nezáporný kredit, jinak nemusí být
íslo p eneseno.
3.4 íslo oprávn ní pro p enos ú astník sd lí p ejímajícímu poskytovateli pro úsp šné
provedení procesu p enosu. íslo oprávn ní pro p enos je platné 60 kalendá ních dní.
enos m že být uskute n nejd íve v den ukon ení smlouvy o poskytování služeb s
tím, že p enos m že být uskute n i pozd ji v souladu s bodem 3.5. Ú astník m že
v pr
hu platnosti stávajícího ísla oprávn ní pro p enos požádat o vystavení nového
ísla oprávn ní pro p enos, a to zp sobem uvedeným v bod 3.2. Vystavením nového
ísla oprávn ní pro p enos se p vodní íslo oprávn ní pro p enos ruší.
3.5 Neuvedl-li ú astník výslovn , že si p eje telefonní íslo deaktivovat, tak pokud
nedojde k p enesení ísla k p edpokládanému datu ukon ení smlouvy o poskytování
služeb, má se za to, že ú astník žádá o posunutí data ukon ení smlouvy až ke
skute nému datu p enesení ísla; do té doby budou služby poskytovány dle

Všeobecných podmínek a aktuálního Ceníku. Uplyne-li doba platnosti aktuáln platného
ísla oprávn ní pro p enos po p vodn plánovaném datu ukon ení smlouvy, aniž by
došlo k p enosu ísla, a ú astník ani nepožádal o vystavení nového ísla oprávn ní pro
enos, k ukon ení smlouvy / poskytování služeb nedojde.
3.6 Pokud však nejpozd ji 2 pracovní dny p ed p vodním plánovaným datem ukon ení
smlouvy ú astník požádá o zrušení ísla oprávn ní pro p enos nebo uplyne platnost
ísla oprávn ní pro p enos, platí p vodní datum ukon ení smlouvy (zrušení ísla).
3.7 Ú astník m že požádat o p enesení ísla i poté, co již podal výpov (pop . bylo
jinak stanoveno datum ukon ení poskytování služeb), nejpozd ji však p t pracovních
dní p ed uplynutím výpov dní doby (pop . datem, kdy má dojít k ukon ení poskytování
služeb na p íslušném ísle).
3.8 Pokud bylo k telefonnímu íslu vystaveno íslo oprávn ní pro p enos, které je stále
platné, nelze:
a) nahradit p enášené telefonní íslo na SIM kart jiným telefonním íslem (tzv. swap),
b) zpracovat žádost o p evod ísla na jiného ú astníka,
c)
nit platební metodu (p echázet z p edplacených služeb na Vyú tování a opa ),
d) deaktivovat telefonní íslo,
e) evád t íslo na jiný zákaznický ú et,
f)
nit nastavení služeb/tarifu dva pracovní dny p ed plánovaným datem p enosu.
3.9 Smlouva mezi ú astníkem a CarSenem je ukon ena ke dni p enesení ísla, pokud se
smluvní strany nedohodly jinak. P enesením ísla však nezaniká ú astníkovi povinnost
uhradit všechny závazky v i CarSenem vzniklé na základ této smlouvy.

4. Ustanovení spole ná
4.1 Nep enositelná ísla:
ísla ur ená výlu

k interním, testovacím i systémovým ú el m mobilních operátor .

Interní ísla, která mobilní operáto i používají k o íslování svých služeb (nap .
Záznamová služba 608 989 898).
4.2 enositelná ísla:
Telefonní ísla ur ená v souladu s úpravou zákona.
4.3 Transparentnost cen
Za ú elem zajišt ní transparentnosti cen p i volání na telefonní ísla, která byla
enesena ze sít CarSenu k jinému poskytovateli, umožní CarSen ú astník m získat
informaci o umíst ní volaného telefonního ísla, a to prost ednictvím:
- internetových stránek (informace bude zdarma dostupná všem ú astník m ve ejn
dostupné telefonní služby),

5. Ustanovení spole ná a záv re ná
5.1 CarSen je oprávn n Podmínky p enositelnosti kdykoli aktualizovat i m nit, vždy
však s ohledem na povinnosti uložené platnými právními p edpisy.
5.2 Veškeré zm ny nabývají ú innosti okamžikem jejich zve ejn ní na internetových
stránkách carsen.cz, nebude-li výslovn stanoven pozd jší termín ú innosti.
5.3 Tyto Podmínky p enositelnosti nabývají platnosti a ú innosti dne 1. 2. 2018 a v
plném rozsahu nahrazují podmínky ze dne 1. 9. 2013. Na celý proces p enosu ísla, který
byl zahájen p ed 1. 2. 2018, se vztahují Podmínky p enositelnosti ze dne 1. 9. 2013.

