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K Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet smlouvou 7:7; Č

č. 1-271717012772 o, uzavřené dne: 26.5.2020 (dále jen „Rámcová )neNet í smlouva”]

Poskytovatel: Vodafone Czech Republic ałs Účastník: Hygienlcká sta nice hlavního města Prahy se sídlem v

Praze

Sídlo: náměstíiunkových Z. Sídlo] místo podnikání: Rytířská 404/12

155 00 Praha 5 110 00 Praha 1 Staré Město

IČ: 25788001 [Č: 71009256

Romana Čechova' MUDrv Zdeňkaoprávněny' zástupce: Oprávněnv zástupce: Jágrová

(dále jen „pnskytmtel~1 (dále jen „účastnílť'l

V souladu 'sen 1.2 Rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly lm' poskytowfní služeb elektronických komunikací, jiných služeb zboží

strany Poskytovateie za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě s Obchodn ích podmínkách OneNet. Poskytova' nl služeb se bude

říd it speciflkacemí uvedenýml níže v této Dílčí smlouvě.

Souhrnný název služeb: Vodafone OnENeI H lasove' služby

k Rámcové smlouvě č: 1-27171701277Z_0 Požadavek na: změnu služby

Dílčí smlouva/verze: 1/3 Nahrazuje Dílčí smlouvu/verzi: 1/2

Fakturační skupina č.: 1 l El

Viz. smluvních stran
Identifikace

Ta riřn'l plány: vše , -.J

Dílčí Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Že minlmáíní doba mlnimälní doba trvání sta novenas tím. užívání služby (tzn. Dílčí smlouvy) je

od Rozhodne'ho dne podle Smlouvy do 3175.1012. Nastavení služeb dle této Dílčí smlouvy bude provedeno nejpozději k Rozhodnému dni.

Tarifní č. 1pla'rl

E ...-l

TP1 Uživatel mobilního Čísla s minutovou sazbou (pravidelná měsíční]

Hlasový tarlf s minulovou sazbou „í
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Náměstllunkovýsh 2 IČO: 15785001, DlČ: czzs7aao01
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le@vodalone.cz: vodaíoneu
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Dílčí smlouva n poskytování služeb

le.li hlamvá služba Doskvlována pompclesl/vosl7 nevzrahulł nr Dohoda garantované urpvm služeb. rn !u
INDIVIDUÁLNĚ SIEDNANÉ CENY

Volání V rámci ČR:

Čen: ednctku

ryp služby 1..... __ ,s žiňätłhąť
37: sítě vodafone Do ostatních národních sítí

Z mobilu i?" pevnou

Z mobilu na mobll

Vnitrořiremní Volání (VPN)

SMS textové Zprávy

Způsob tarifikace 60+1

Tarifní Plán č. 2,3

Uživatelský
Automatický Objem dokupu Cena nr. dokup dat

Datový tarif
Dokup

poplatek

Neomezené valánía SMS v rámci ČR .sz 5 GB 500 MB

.4

Neomezené volání a SMS v rámci ČR TP3 15 GB 1 GE

Volání v rámci ČR:

Cena

m, TPS

za íednotku

Cena za jednotku ľ- Da sítě Vndafune Da ostatních sítí
Do sítě Vcdafune Do ostatních sítí

Z mcbllu na mobH

Z mobilu na
pevnou

VDWám'v rámcw VPN

SMS , textové zprávy ľ

Cenv služeb OneNet Roaming EU 8: World v zóně 1, odpovídají cenám služeb platných do ostamích mobilních sítích v

České republice a sjednaných ve Smlouvě jako Tarifní plány.

OneNEt Mobilní přípojenl nesdílené

Měsíční
Dostu

p
né dcku

PV

Datový
Automatické dokupy

Tariíní plán
objem

platba anup Č. 1 Dokup č. L1

Kč
Cena Cena Č. PočetObjem

„s ř ,_l_
ubJem Dokup

OneNet Mobllní 1,5 GB 1 GB

Răipüiemí .._.__;„..L,

OneNet Mobilní 3 GB
H

1 GB

PÍÍEJ'ÉQÍ ,41. .l 1

ł
OneNet
pľlpDJErll

Mobilní 15 GB 2 GB

OneNeł Mobilní 30m: ZGB

sn. z
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155 00 Praha s V|P@vcdnfune cz, vodafone cz
?i

obchudnlm vedeném suudem P1312. oddíl s, vložka 6050

C
Spalzčmm lapsaná reíswku Městským

Pivní mm :na



Dílčí smlouva o poskytování služeb

připojení Q
l

OneNet Mobilní 50 GE 2GB

, PUPEJÉI'J
l

„___.__._____L

Vytvoření hlasové VPN:

Název hlasové VPN: Hygienická stanice hlavního města Prahy

14 Veškeré
ceny uvedené v této Dílčísmlouvě Jsou uvedeny bez DPH; kcenám bude pn počtena aktuální sazba DPH.

Z. Pokud není v této Dílčí smlouvě uvedena jinak. slova začínající velkým písmenem mají význam speciñkovaný Rámcové smlouvě

Obchodních OneNet.podmínkách

3. Pokud nenlv této Dílčí Smlouvě uvedeno jlnčkr použiíí se na puskvlování služeb Obchodní padmínkv OneNet a platný Ce n ík, který le

k na www.vodafons.czdlspoz'lCl

4. Smluvní strany se výslovně dohudly, že Poskytovatel je oprávněn v případě, že (i) u plyne minimální dnba trvání Dílčí smlouvy (ii)

Účastník neuzavře do 3. měsíců od obdržení nabldkv Paskvtovatele dodatek k této Dílčí Smlouvě. nn základě kterého dolde k

na další minimální dobu trvání měsíců od účtovat zaprodloužení této Dílčísmlouvy 24/36 podpisu dodatku. ceny poskytnuté Službv

dle této Dílčí smlouvy ve výšl dle aktuálně platného Ceníkuy nikoll ve výš'l sjednané v Dílčí smlouvě. O využítí (allow práva bude

Poskytovatel Účastn l'ka lntormovat. Ceny služeb slednané v této Dílčí smlouvě se budou od prvního dne zúčtovacího období

následujícího po doručení informace uvedené předchozí větě Účastníkovi automaticky řídil cenami uvedenýml aktuálním

Ceníku, nikol cenovými ujednáními uvedenými v této Dílčí smlouvě, kte rá tímto automaticky pnzbydou platnostl. Smluvní strany se

pro vyloučení všech nelasností dohodly, Že pro tento účel není nutné uzavírat dodatek k Dílčí Smlouvě lčlv 5.8 Rámcové smlouvy se

reay pro tento přlpa u neuplamí).

5. V případě porušení smluvních podmínek, porušení právních předpisů nebo práv třetích osob je Poskytovatel oprávněn Účastníkovl

omezit nebo přerušit poskytová ní služeb dle této Dílčí smlouvy, a v případě porušení podstatným způsobem le Poskytovatel rovněž

oprávněn oka míítě odstouplt oc této Dílčí smlouvy

5. Účastník podpisem této Dílčí smmuvy potvrzuje, Že se seznámwl k obecnou s pecifrkací smluv, kte rá stanoví bližšw' podmínky

poskytování (em słužby a že s tomn obecnou specikaacw' služby souhlasí. Aktuální verle této obecné specifikace ie k dispozucu bud' na

vodafonecz nebo IE Vvžádání u Poskvtovatele.

7, Sítí Vodafune Je pro účely poskvluvá ní služeb Vodafone OneNet myšlena telekomumkační síť společnost! Vodafone Czech Repubhc,

na území České republiky,

8. Tato Düčí smlouva se uzavírá ve dvou (Z) stemapuech, z mchž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tata Dílčí smlouva může

být měněna pouze písemně; Písemnou formou není
pro účely změny Dílčí smlouvy výměna e-mailovv'ch čl jlných elektronických

zpráv.
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VRamana Čeçłľwá, Key Accoýupt Manager MUDr. Zdeňka Jágrová, x ředitelka
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