
Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě

o poskytování veřejně dostupných sLuzeb

elektronických komunikací VodafQBre-^Oiítólet
\ hlavního mósta Prahy '

č. 1-271717012772 0
00 0 4 1 2 02 1/

(dále jen „Dodatek o zaměstnaneckém programu" nebo „Dodatek") -j.t.
/í]i / ZMÚ

a
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v

Vodafone Czech Republic a.s.
Praze

se sídlem náměstijunkových 2,155 00, Praha 5 se sídlem Rytířská 404/12,110 00, Praha 1

IČO 25785001 DIČ;CZ25788001 IČO 71009255

DIČ: CZ25788001 DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, sp. zn. B 6064.

zastoupená Martinou Dufkovou, Account Executive
jednající/zastoupená MUDr,Zdeñka Jágrová, pověřená

zastupováním ředitele

(dále též jen „Poskytovatel") (dále též jen „Účastník")

(Poskytovatel a Účastník dále též jednotlivě jen jako „Smluvní strana" nebo jako „Smluvní strany")

Vzhledem kton'iu že:

(A) Poskytovatel a Účastník uzavřeli dne 26.5.2020 Rámcovou smlouvu o poskytováníveřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Vodafonu č. -271717012772_0 (dále jen „Rámcová smlouva");

(B) Účastník má zájem o služby elektronických komunikací nabízených Poskytovatelem a zároveň má zájem umožnit svým zaměstnancům

využl'tíZvýhodněných podmínek při poskytovánislužeb elektronických komunikací Poskytovatelem, jak je definováno dále v tomto Dodatku.

Zvýhodněnými podmínkami se rozumi podmínky blíže specifikované v Příloze
Č'i

tohoto Dodatku -Zaměstnanecký program:

(O Poskytovatel má zájem uzavíratza podmínek této Smlouvy se zaměstnanci Účastníka, a tovčetně osob, které mají s Účastníkem uzavřenou

dohodu o provedení práce či dohodu o pracovníčinnosti dleě 74 a násl. zákona č. 262/2006 Sb.. zákoník práce, v platném znění, (dále jen

„Zaměstnanci"), smlouvy, jejichž předmětem je poskytováníslužeb elektronických komunikací Poskytovatelem za zvýhodněných

podmínek (dále jen „Zaměstnanecký program"), a to na základě Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických

komunlkacíspotečnost Vodafone Czech Republic a.s. vaktuálním znění (dále jen „Všeobecnépodmínky");

(D) Obě strany jsou pñpraveny a schopny řádně a včas plnit povinnosti, které pro ně vyplývají z tohoto Dodatku a právních předpisů;

je nyní tímto dohodnuto následující:

1. Předmět dodatku

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je sjednání podmínek, za kterých bude Zaměstnancům Účastníka umožněno uzavřít smlouvu o

poskytování zvýhodněných podmínek veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (Zaměstnanecký program). Smlouva se

uzavírá na dobu neurčitou a Poskytovatel se zaváže poskytovat Zaměstnanci zvýhodnění dohodnuté v tomto Dodatku, a to po celou

dobu, kdy bude zaměstnán u Účastníka. V případě, že Zaměstnanec bude čerpatslevu na zařízení od Poskytovatele, je povinen dodržet

mlnlmálnidobu uživa'nív délce 24 měsíců,v opačném případě bude Zaměstnanci poskytnutá sleva, na kterou nevznikl z důvodu

nedodržení minimální délky užívání právnínárok, doúčtována.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Poskytovatel se zavazuje vedle jiných výhod poskytovaných Účastníkovi na základě Rámcové smlouvy poskytnout Zaměstnancům

Účastníka možnost uzavřít smlouvu o poskytování zvýhodněných podmínek při poskytování služeb elektronických komunikací.

Zvýhodněné podmínky, tzv. Zaměstnanecký program, jsou blíže soeciñkovănyv Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.2 Poskytovatel se zavazuje umožnit uzavření smlouvy (poskytovat Zaměstnanecký program) výhradně osobám, které jsou Zaměstnanci

Účastníka, a to ve stanoveném počtu. Zaměstnanecký program bude poskytován na základě smlouvy uzavřené mezi Zaměstnancem a

Poskytovatelem na dobu neurčitou. Dále se Poskytovatel zavazuje poskytovat Zaměstnanci zvýhodněnidohodnuté v tomto Dodatku, a

to po celou dobu, kdy bude zaměstnán u Účastníka.

2.3 Účastník se zavazuje poskytnout Poskytovateli plnou součinnost při ověřování, zda je Zaměstnanecký program využíván v souladu s
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touto Smlouvou. Účastník je oprávněn zaslat (e-mailem) Poskytovateli seznam Zaměstnanců, kteří mají zájem o Zaměstnanecký

program (max. v rozsahu jméno, příjmení,telefonní čísloa typ aktivace pro každé telefonní číslo) a žádajío uzavření Smlouvy o

poskytování zvýhodněných podmínek. Poskytovatel je oprávněn zasílat (e-mailem) Účastníkovi seznam Zaměstnanců, kteří aktuálně

využívají Zaměstnanecký program (max. v rozsahu jméno, příjmení a případně telefonní číslo) a žádají o změnu či prodloužení Smlouvy

o poskytovánízvýhodněných podmínek. Účastník se zavazuje ověřit a potvrdit e-mailem Poskytovateli vždy nejpozději do 15 dnů od

doručení seznamu, zda osoby uvedené v seznamu splňují podmínky pro čerpáníZaměstnaheckého programu dle této Smlouvy, příp.

sdělit Poskytovateli, které osoby 772 tyto podmínky nesplňují. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Účastník/Poskytovateltakto

zaslané seznamy nezpracovává a po jejich potvrzení Poskytovatelem/Účastníkem tyto bez zbytečného odkladu zlikviduje. Každá ze

stran je povinna při zasílání údajů Zaměstnanců e-mailem použít zašifrovanou formu (např. ZiP 7) a heslo vždy zasílat SMS na telefonní

číslo kontaktní osoby/Administrátora.

2.4 Poskytovatel se zavazuje uzavřít smlouvu na dobu neurčitou se zvýhodněním dohodnutým v tomto Dodatku, platným po celou dobu,

kdy bude Zaměstnanec zaměstnán u Účastníka, s každým Zaměstnancem, který projeví zájem o Zaměstnanecký program a splní

podmínky stanovené pro uzavření takové smlouvy podle Všeobecných podmínek a Informací pro účastníka a uživatele o zpracování

osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále jen „Informace") Poskytovatele dostupných na vodafone.cz a dalších

interních předpisů Poskytovatele (scoring atd.). Všeobecné podmínkya Informace se spolu s dalšími navazujícími dokumenty použijí na

otázky neupravené tímto Dodatkem. Celkový počet hlasových a datových SIM karet (MSISDN), které Poskytovatel poskytne Účastníkovi

a které jeho Zaměstnanci mohou čerpatv rámci Zaměstnaneckého programu, je pětinásobkem počtu zaměstnanců Účastníka. Počet

SIM karet na jednoho Zaměstnance není omezen, dokud není dovršen limit pro Účastníka, pro vyloučení všech pochybností. Účastník

sám určujje počet SIM karet na každého Zaměstnance, ze strany Poskytovatele je určen pouze celkový početposkytnutých SIM karet ve

vztahu k Účastníkovi,

2.5 Účastník se zavazuje řádně, úplně, aktuálně a pravdivě seznámit Zaměstnance s podmínkami využiváníZaměsthaneckého programu

uvedenými v tomto Dodatku. Účastník není oprávněn nabízet Zaměstnancům jakékoli další nabídky Poskytovatele než Zaměstnanecký

program dle tohoto Dodatku.

2.6 Účastník se rovněž zavazuje pravidelně informovat Zaměstnance o existenci Zaměstnaneckého programu, zpřístupnit jim veškeré

lnrormacs o tomto programu na místě dostupném všem Zaměstnancům (například intranet, firemníčasopis, HR oddětení atd) a šířit

mezi svými Zaměstnanci Informační sdělení (například e-mailové sdělení, reklamní letáky atd.) související se Zaměstnaneckým

programem, které obdrží od Poskytovatele.

2.7 Účastník bere na vědomí, že Zaměstnanecký program bude aktivován a uzavření smlouvy bude umožněno pouze těm Zaměstnancům,

kteří splnípodmínky pro jeho využívání specifikované v PřRoze č. 2 tohoto Dodatku.

2.8 Účastník zajistí lnformovanostZaměstnanců atom, že Zaměstnanec je správcem účtu a účastníkem dle zákona č. 127/2005 Sb..

o elektronických komunikacích, a nese plnou odpovědnostza užívání Zaměstnanecké nabídky na všech SIM kartách pod jeho účtem a

za informování Zaměstnanců o rozsahu jejich práv a povinností vyplývajících z tohoto Dodatku, včetně práva povinností vyplývajících

ze Všeobecných podmínek.

2.9 Poskytovatel je oprávněn neuzavřít se Zaměstnanci smlouvu o poskytování zvýhodněných podmínek dle tohoto Dodatku, popř. takové

zvýhodnění neprodloužit, jestliže (I) tito přestanou být Zaměstnanci Účastníka, příp. (II) dojde k ukončení Rámcové smlouvy mezi

Poskytovatelem a Účastníkem.

2.10 Poskytovatel je rovněž oprávněn ukončit poskytováníZaměstnaneckého programu pro Účastníka a ukončit piatnost tohoto Dodatku

v případě, že Účastník neposkytne Poskytovateli součinnostve smyslu čl. 2.3 tohoto Dodatku ani po doručení písemné výzvy ke splnění

příslušných povinností a uplynutí dodatečné Lhůty k nápravě o délce alespoň 10 dnů. V případě ukončení Zaměstnaneckého programu

nebo v případě, že Zaměstnanec přestane splňovat podmínky pro její čerpání, přestane Poskytovatel po uptynutidoby trvání smtouvy o

poskytovánízvýhodněných podmínek poskytovat dotčenému Zaměstnanci služby dle Zaměstnaneckého programu a začnemu účtovat

standardní ceny užívaných služeb (tarifů) dle aktuálního ceníku služeb a zboží Poskytovatele. Zaměstnanec je oprávněn jednostranným

oznámením ukončitužívání Zaměstna neckého programu dle tohoto Dodatku, popř. změnit nastavení služeb či zvýhodnění dle aktuální

nabídky Poskytovatele, přičemž změna nastavení služeb či zvýhodnění(ukončehízvýhodhěhi dle Zaměstnaneckého programu) nemá vliv

na rrvání smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek a závazku Zaměstnance k Minimálnímu měsíčnímu plnění.

2.11 Účastník bere na vědomí, že práva a povinnosti Zaměstnanců výslovně neupravené v tomto Dodatku, zejména poskytování služeb

elektronických komunikací, se řídí platnými Všeobecnými podmínkami Poskytovatele,
Informací a

Podmínkami služeb a zboží za

zvýhodněnou cenu, které jsou k dispozici na vodafone.cz.

3. Osobní údaje

3.1 Účastník je, mimo jiné, ve smyslu ustanovení článku 4 odst. 7 nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob V souvistosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen

„GDPR"), správcem osobních údajů Zaměstnance Účastníka.

3.2 Poskytovatel je, mimo jiné, ve smyslu ustanovení Článku 4 odst. 7 GDPR, správcem osobních údajů osob, kterým jsou poskytovány

služby elektronických komunikací Podle Zákona o etektronlckých komunikacíchve znění pozdějších předpisů, nebo které podaly návrh

na uzavřenísmtouvy o poskytování služeb elektronických komunikací.

3.3 Smluvní strany konstatují, že mezi nimi bude docházet ke sdílení údajů Zaměstnanců pro účely plnění této Smlouvy, a to zejména čl.

2.3 této Smlouvy. Smluvnistrany jsou nezávislými správci údajů sdílených dle předchozí věty Smluvní strany prohlašují, že přijaly

příslušná organizační a technická opatření k zabezpečení ochranyosobních údajů.

4. Administrátor

4.1 Administrátorem Zaměstnaneckého programu jmenovaný Účastníkem je;

4.2 povinnosti při všech

právních a jiných úkonech souvisejících se Zaměstnaneckým programem, tzn. zejména je povinen ověřovat seznamydle čl. 3.3 tohoto

Dodatku, informovat pravidelně Zaměstnance o existenci a aktuální podobě Zanněstnaneckého programu apod., přitom ve vztahu k

Poskytovateli vystupujejako jediná kontaktníosoba oprávněná jednat jménem Účastníka. Povinnosti Administrátora jsou blíže
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spemflkovänyv příloze č. 3 tohoto Dodatku. Účastník současně potvrzuje, že od Administrátora získá souhlas k poskytnutíjeho

osobních údajů Poskytovateli, a to v nezbytném rozsahu a na dobu nezbytnou knaplnění uvedeného účelu ve smyslu příslušných

právních předpisů.

4.3 Kontaktní osobou Poskytovatele je:

Jméno a příjmení: Martina Dufková

Funkce: Account Executive

4.4 Smluvní strany se dohodly, že .a kékoll změnyAdminlstrătora či kontaktní osoby Poskytovatele si sdělí min. 5 pracovních dní před

účinnostitakové změny, a to prostřednictvím výše uvedených e-mailových adres. Pro vytoučeni veškerých pochybností se stanoví, že

pro změnu uvedených osob neninllrne mezi smluvními stranami uzavírat dodatek.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smtuvnístra ny se

dohodly na vytoučeni g 1799 a § 1800 občanského zákoníku. Poskytovatel poskytuje Zaměstnanecký program pouze za podmínek

uvedených v této Smlouvě.

5.2 Tento Dodatek se uzavírá na dobu platnosti Rámcové smlouvy.

53 Tento Dodatek sevyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž pojednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

5.4 Tento Dodatek nahrazuje předchozí Dodatek o Zaměstnaneckém programu.

Příloha č. 1 - Zaměstnanecký program

Příloha č. 2 - Podmínky využíváníZaměstnaneckého programu

Příloha č. 3 -Admlnistrátor

F 1. 10 . 2021
V Praze dne V Praze dne

Za Poskytovatele Za Účastníka

Digitally signed by

Martina Martina Dufková

Dufková 09:30:52-t-02'00'

Date: 2021.09.29

Kygisnickt stenic-a ni. fn. hrany

sc Síąřłí'l v Prszíi
Rytrřská

poštovní
12.110

p?ihrádk.7>
G1 Prz'na

203
1

tft!. 290 336 700.
Črie Praha

iC 71009255

1 íi5825011/0710

É

ž
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POV£RENs AUTHORIZATÍOH

Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Vodafone Czech Republic a.s., with the registered

Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5. IČO: 257 88 001, office at náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským Identification Number; 257 88 001, registered in the

soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064, zastoupená Commercial Register maintained by the Municipal Court

členem představenstva, panem Janem Kloudou, a in Prague, Section B, Insertion 6064, represented by

členem představenstva, panem Milanem Knížetem, Member of the Board of Directors, Mr Jan Klouda, and

(„Společnost"), Member of the Board of Directors, Mr Milan Kníže,

(“Company”),

tímto pověřuje, Martinu Dufkovou hereby authorizes, Martina Dufková

zaměstnankyni Společnosti, an employee of the Company,

(„Zaměstnanec"), (the "Employee”),

aby za Společnost sjednávala a uzavírala smlouvy o to negotiate and to conclude on behalf of the Company

poskytování služeb elektronických komunikací, smlouvy the Contracts on Provision of Electronic Communication

o zachováni důvěrnosti informací a činila veškeré úkony Services, Non-disclosure and Confidentiality Agreements

související s uzavřením těchto smluv včetně uzavírání and to execute any and all acts relating to the contract

ostatních smluv stím souvisejících a dodatků k těmto conclusion, including conclusion ofany other associated

smlouvám, dílčích smluv, zejména v jakémkoliv agreements and conclusion of amendments thereto and

výběrovém nebo jiném výběrovém řízení vyhlášeném partial contracts, mainly in connection to any tender or

podle zákona o zadávání veřejných zakázek. public tender announced according to the Public

Procurement Act. .

Toto pověření se uděluje na dobu jednoho roku. This authorization is granted for the period ofone year.

Pověřený Zaměstnanec je ve výše uvedeném rozsahu a The authorized Employee is entitled and authorized to act

po dobu pracovního poměru ve Společnosti oprávněn a on behalf ofthe Company independently for the period of

pověřen jednat jménem Společnosti samostatně. her employment with the Company.

V Praze dna „il, [35. 2021 In Prague on 31. 05, 2021

ČI ied venstva člen

Mí!af\^iže

před^venstva

Member of the Board of Directors Member of the Board of Directors

Vodafone Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic a.s.

Dne 7 6. . x50#

Pověření přijímám v plném rozsahu;

Martina Dufková
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

VODAFONE ZAMĚSTNANECKÉHO PROGRAMU

FIra Bu J
~

í
n n ,› -_

VÝHODY ZAMEPROGRAMU rano KAŽDÉHO ZAMESTNANCE POČET SIM ZÁKAZNICKÝ ÚČET SPECIÁLNÍ LINKA

I
Zvýšení molu/are a v Bez nutnosti vlastnit ./ PottislM kaleilla v

Veuellým zalllěstllcllLe.
x Pnstarărnesenvăs

IoalalllV zaměstnanci služebli' telefon.
,eůnoio zalněslrance

ł
?anwěslnanelt zodpovídá speclăil'i Illice

ZAME

v Rozšíření a zatraktivněl'í v
Pro mann é pííslušrliky lení omezen za včasné

plat ny own progranluv pra<ovní

benefitů. a zname v Limit na tymu není” účtu. dny
od8:00 do 17:00

v indivlduálně sestavená ./ smluvních
l Možnost fakturovat na

nabídka,

rznlynet oét násobek Počtu

»I

závazku zaměstnantú nnny iad'iotllué ľtálce.

Bezpvahě Výroba

Dropauačnim
materiálů.

Tato preze ntace není určena k distribucí zaměstnancům, k tomuto účelu slou ží na míruvyrobený propagační

leták který firma obdrží po podepsání smtuvních dokumentů.



NABÍDKA HLASOVÝCH SIM



NABÍDKA HLASOVÝCH TARIFŮ

a SMS a SMS a a SMS SMS

v síti v síti + do sítí do sítí do sítí

a Neomezené a a SMS a

SMS SMS SMS do všech SMS

v síti v do všech do všech sítí

50minut

do ostatních sítí do ostatních sítí

Nad rámec 1,99Kč/min

1,51Kč/SMS 1,51 Social,Video,Chat Pass

MB 6 GB

dat dat dat data data

Rychl sMSL 490 MSoLt490

Ceny jsou uvedeny včetně21% DPHa u měsíčních poplatků jsou zaokrouhleny nacelé koruny.

Účtování
u tarifů sminutovou sazbou je 60+60.





NABÍDKA SIM



SAMOSTATNÁ DATOVÁ SIM

DATA NA CESTY

do a

[1

1,5GB PŘIPOJENÍ GB 10 GB 20 GB PŘIPOJENÍ GB KABELU 60 GB

na

přenášet,

chatu

do USB modemu

www.vodafone.cz/modemy Video – Připo'ení bez kabelu



NABÍDKA INTERNETU



TECHNOLOGIE

RYCHLOST

10

možné

nabídnoutpodle a

Nutnost WIFI

30 modem a od

VF
venkovní s

WIFI v



TECHNOLOGIE

RYCHLOST

2 –20

50 ?Ň jemožné

a

100
WIFI modemu k

na VF

250
Možnost modem.

Při Vodafone TV

50% sleva na VTV.

'g
I A

1000Mbps



TECHNOLOGIE (exUPC)

RYCHLOST

50/3Mbps

150/10 Mbps

WIFI

Pronajem modemuv
nabídnoutpodle a zvolené

internetu

v

1



NABÍDKA VODAFONE TELEVIZE



NABÍDKA VODAFONE TELEVIZE

TV Klasik Komfort TV

• V

Možnost Možnost v
boxu v

mobilu mobilu i tabletu mobilu i tabletu
Wi-Fi set-topboxu s

ovládáním

a a

nahrávání nahrávání

• Možnost rozšiřující

Videotékav i HBO GOv
Filmbox

Více než 55 Více než 110 Více než 130

z toho 40 z toho z toho 90

• na sobě sledovat, co vás

baví, na 4 boxecha 2

v HD 70 v HD v HD

Přehledprogramů Přehledprogramů

• KIDS Mode- sekce pro kde

pouze k

ochranou PINU

spevným internetem

Cenyjsou a u celékoruny.



NABÍDKA



PŘEDSTAVENÍ KOMBINOVANÉ NABÍDKY

TARIF

tarif

1 Základní mobilu

PASSY

propozice

›

PEVNÝ INTERNET

internet KOMBI2
V modelové kalkulaci 20 internet

a na v

F

KOMBI

KOMBI lze bez TV

KLASIK, KOMPLET



KOMBINOVANÁ NABÍDKA TARIFŮ

250 min do všech

3 GB
Pevný internet dle dostupnosti

Social a chat pass

+

SIM

(01»
INTERNET

A

+

Klasik

Komfort

Kombinace s Pevným internetem VDSL 20Mbps

Se smlouvou a splátkami při využití VF zařízení/bez smlouvy bez využití VF zařízení a splátek



KOMBINOVANÁ NABÍDKA

RED 4 SIM

Neomezenévolání a SMS

4x 5 GB

+
chat a video pass

INTERNET

k* A TARIF

+
+

+

+

internet dle

Kombinaces internetem VDSL 20

Se smlouvou a splátkami při smlouvy bez využití VF a splátek



KOMBINOVANÁ NABÍDKA TARIFŮ

RED STANDARD

Pevný internet dle dostupnosti

15 GB

video a chat pass

+

SIM

(019)

INTERNET

A

+

Klasik

Komfort

Kombinace s Pevným internetem VDSL 20Mbps

Se smlouvou a splátkami při využití VF zařízení/bez smlouvy bez využití VF zařízení a splátek



KOMBINOVANÁ NABÍDKA TARIFŮ

SUPER

Pevný internet dle dostupnosti

data

10

+

SIM

((8529)

INTERNET

A

+

Klasik

Komfort

Kombinace s Pevným internetem VDSL 20Mbps

Se smlouvou a splátkami při využití VF zařízení/bez smlouvy bez využití VF zařízení a splátek



VODAFONE PASS

MUSlC VlDEO CLOUDSOClAL CHAT

1 95311751525 m 1.555 m

[5] G)
[C PR O Cö FI O D3 O

POSLECH HUDBY

které pro

sdílení aplikace,které

událostí s nebo jsou

rodinou nebo televizníchstanic

Facebook.

Nic neřešíte Snadno nastavíte

U si hlavu s si Passa si

data a nemusíte tak čekat na Wi-Fi. limitem v ani v EU. často chcete

Vodafone passy - zahrnuté aplikace



PROCES
OBJEDNÁNÍ A AKTIVACE

PROGRAMU

a

1
letáků na

emailem

číslo2
Seznam

kontrola

3 WEBportál

Realizace

4 kontakt ve lhůtě 4

Nastavení služeb dle



PROPAGACE

čísla1
PromoNOVÉ

\

2
.A3

do

na

ä 3



DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Pro Pro

u U
„l

1 Více o programu na

UH 'i li :fi



VODAFONE PARTNER



Podmínky

programu

Příloha č. 2

1. mohou a majíse

uzavřenouRámcovou o

stanovujícíkonkrétní nebo

dohodu mezi a Vodafonem(dále

2. Zaměstnaneckýprogram jeurčen pro stálé a maiítanfuvedenývKonkrétní

3. programu je jen si

v rámci VodafoneZaměstnaneckého programu aktivovat SIM v bere na

asouhlasí s že Vodafoneje kontrolovat u zda zestrany pro

Za předávatFiremnímu v

4. Vodafone Zaměstnaneckýprogram lze kombinovat stanoveno jinak.Vodafone

program nelze kombinovat s služebza cenu dle a za cenu

5. Vodafone je na Zaměstnaneczískává výhodyna

SIM karet. VodafoneZaměstnaneckého pro k u

1. VodafoneZaměstnaneckého programu v

2. o aktivaci se webovéhoformuláře neboformou formuláře,který je pro

u

Deaktivace

1. Nabídka Vodafone po dobu trváníKonkrétní v Rámcovésmlouvě nebo podobu

u NabídkuVodafone nelze aktivovat či v

smlouva nebo

pro aktivaci VodafoneZaměstnaneckého

2. o Rámcovésmlouvy

3. Vodafone nemá ho ato

Vodafonepéče o Deaktivace VodafoneZaměstnaneckého nemá vliv na mezi

a (a Zaměstnancek služebv

4. je se na SIM doVodafone

na v nemá

na mezi Vodafonea (a závazkuZaměstnance k v

a závěrečnáustanovení

1. jepovinen užívatVodafone program s

které sena něho na se Vodafone adále s o

2. V žeZaměstnanec SIM doVodafone má

bude VodafoneZaměstnaneckého programu deaktivována,pokud takovou

kombinovat s programem. V deaktivace VodafoneZaměstnaneckého programu

na příslušnéSIM

3. Pokud se ke tarifu,který jezahrnut v rámci dojítke VodafoneZaměstnaneckého

programu, resp. s nemá vliv na mezi

a Zaměstnancem(a závazkuZaměstnance k služebv

4. V v nebov pro

azboží za cenu, platnýCeník služeba v

na

5. Pokud jev se tím společnostVodafone a.s. (a a

6. Vodafone bez Vodafone programu s ode

dne na e-mail / nebude-li uveden

MK19128




