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Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a
poskytování služeb Vodafone OneNet Č. 1183302943578_O
(dále též jen „Dodatek“)

Vodafone Czech Republic a.s.

se sídlem náměstíJunkových 2,155 00 Praha 5

IČ: 25788001
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 221217/0300
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6064
zastoupený: Martin Frič, na základě pověření

(dále jen „Poskytovatel“)

Městská cast Praha-Lipence

se sídlem: K obci47,155 31 Praha - Lipence

IČ: 00241431
801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Jednající: Mgr. Lenka Kadlecová, Starostka

(dále jen „Účastník“)
(dále společně také „smluvní strany“)
Výše uvedené smluvní strany se dnešního dne dohodly na uzavření tohoto Dodatku k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb
Vodafone OneNet (popř. Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytováníveřejně dostupných služeb elektronických komunikacíVodafone OneNet)
č. 1-1 83302943578_0 (dále jen „Smlouva).

Článek 1
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.
2. Znění odstavce 2.2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
„Účastník se zavazuje, že po dobu trváníSmlouvy neklesne rozsah jím užívaných Služeb pod minimální měsíční částku ve výši 9 OOO,- Kč (bez
DPH), která je cenou sjednanou za služby, ato počínaje zúčtovacím obdobím ode dne 1.5. 2022 (včetně) (dálejen „Rozhodný den“). Minimální
měsíční částka se rovná celkové částce za poskytnuté Služby v jednom zúčtovacím období (měsíci) po uplatnění veškerých slev (bonusů)
poskytnutých Účastníkovi dle Smlouvy a zobrazených ve vyúčtování Služeb. Přitom do minimální měsíční částky se počítá pouze částka za
všechny Služby poskytované Poskytovatelem na základě jednotlivých Dílčích smluv, nikoli však částka odpovídající platbám Účastníka za
zboží a služby třetích stran (např. tzv. Premium SMS). Jestliže Účastník poruší výše uvedenou povinnost a v příslušném zúčtovacím období
klesne rozsah jím užívaných Služeb pod sjednanou minimální měsíční částku (bez DPH), doúčtuje Poskytovatel úhradu za Služby ve výši
rozdílu mezi sjednanou minimální měsíční částkou (bez DPH) a cenou za Služby (bez DPH) skutečně odebrané v příslušném období, a to za
každé období, ve kterém nebyla dodržena sjednaná výše minimální měsíční částky. Takto vypočtené doúčtování úhrady za Služby podléhá
DPH, která bude uplatněna a připočtena ve výši dle platných předpisů. Účastník se zavazuje doúčtování úhrady za Služby zaplatit.“
3. Z důvodu úpravy výše slevy se znění první věty odstavce 2.3 Smlouvy nahrazuje následujícím zněním:
„Učastníkovi bude dále poskytnuta sleva ve výši 2.976,- Kč (bez DPH). Tuto slevu lze použít pouze pro fixní služby.“

4. Z důvodu úpravy výše slevy se znění odstavce 2.4 Smlouvy nahrazuje následujícím zněním:
,
„Učastníkovi bude v souvislosti s uzavřením této Smlouvy poskytnuta dále sleva ve výši 30.000,- Kč (bez DPH), kterou je Učastník oprávněn
využít od Rozhodného dnejako slevu na nákup zboží Poskytovatelé (avšak cena bude po slevě činit minimálně 1,- Kč bez DPH).“
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Dodatek či k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a
poskytování služeb Vodafone OneNet Č. 1183302943578_0
5. Zdůvodu prodloužení doby určitě sjednané ve Smlouvě se znění první věty odstavce 4.1 Smlouvy nahrazuje
následujícím zněním:
„Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 24 měsíců od Rozhodného dne., tj. do 30. 4. 2024.“
6. Včlánku 5 Smlouvy se za odstavec 5.6 vkládá nový odstavec označený 5.7 a původní odstavec 5.7 a následující
odstavce se přečíslují o jedno číslo vzestupně. Nově vložený odstavec 5.7 má následující znění:
„Smluvní strany se zavazujív souvislosti s plněním smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy upravující sankce (ekonomické, obchodní či
finanční sankce, embarga nebo jiná omezující opatřenD, jakož i předpisy o kontrole exportu, platné vČeské republice, Evropské unii,
Spojeném královstvía Spojených státech amerických. Každá strana má povinnost informovat druhou stranu při porušení těchto právních
předpisů či změně statutu dané smluvní strany vsouvislosti se sankcemi a kontrolou exportu. V případě, že taková situace nastane, má
druhá strana právo okamžitě přerušit poskytování služeb a zboží nebo smlouvu ukončit, a to bez jakýchkoli sankcí.“

Člá nek 2
1 . Vyjma jak výslovně stanoveno v tomto Dodatku zůstávají ustanovení Smlouvy nedotčena, dosud nevyčerpané slevy dle čl. 2.4
nepropadají na rozdíl od slev dle čl. 2.3, které propadají. Smluvní strany tímto prohlašují, že veškerá práva a povinnosti
smluvních stran neupravená tímto Dodatkem se řídí Smlouvou. Pro vyloučení jakýchkoliv pochyb bude ponecháno nastavení
služeb podle stávajícího znění Smlouvy (a příslušných Dílčích smluvv aktuálním zněnD. Zpracování osobních, identifikačních,
provozních a lokalizačních údajů se řídí Informacemi pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních,
provozních a lokalizačních údajů (dále jen „Informace“).
Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení Smlouvy před koncem nově sjednané doby trvání dle čl. 4.1 Smlouvy ve
znění tohoto Dodatku, není Účastník povinen částky dle čl. 2.3 a 2.4 Smlouvy již vyčerpané ke dni podpisu tohoto Dodatku
vracet. Pro vyloučeníveškerých pochybností se uvádí, že nárok na vrácenívyčerpaných částek dle čl. 2.3 a 2.4 Smlouvy po dni
podpisu tohoto Dodatku předchozím ustanovením není dotčen. Slevy dle čl. 2.3 Smlouvy jsou čerpány měsíčně v poměrně
výši dle sjednané doby určité v okamžiku sjednání slev, tzn. následným prodloužením doby určité nedochází ke změně
měsíční výše čerpané slevy, ani k prodloužení doby jejího čerpání.
Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti Rozhodným dnem.

,v;

Vodafone Czech Republic a.s.

Městska cast Praha-Lipence

Místo, datum: 5/4/2022 | 14:29 CEST

Místo,datum: 5/4/2022 | 14:25 CEST

Jméno: Martin Frič

Jméno: Mgr. Lenka Kadlecová

Funkce: Digital Sales Account Manager

Pozice: Starostka

Podpis:

DocuSigned by:

POdPÍSI
DocuSigned by:
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Dílčí smlouva o prodeji a pronájmu zboží Vodafone
OneNet — Telefonní prístroje a príslusenství—
prodej/pronájem (Technicka specifikace)
K Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 1-183302943578_0, uzavřené dne: 8. 10. 2019
(dále jen „Rámcová smlouva“)
Identifikace smluvních stran
Poskytovatel: Vodafone Czech Republic as.
Sídlo: náměstíJunkových 2,155 00 Praha 5

Účastník: Městská část Praha-Lipence
Sídlo/místo podnikání: K obci47, 155 31 Praha

IČ: 25788001

IČ: 241431

Oprávněný zástupce: Martin Frič

Oprávněný zástupce: Mgr. Lenka Kadlecová, Starostka

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále jen „Účastník“)

Osoby oprávněné k jednání za Účastníka ve věci:
Změny Dílčísmlouvy: lng. PetrJindra
Vyúčtování ceny za poskytnuté Služby: Ing. PetrJindra

Tel./email: 602284232; jindra©mclipence.cz
Tel./email: 602284232; urad©mclipencecz

Technických záležitostech: LukášVeselý

Tel./email: 777128508; lukas.vesely©mclipence.cz

Předmět Dílčí smlouvy
V souladu s čl. 1.2 Rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly na poskytování (prodeji či pronájmu) zboží ze strany Poskytovatele za
podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě a Obchodních podmínkách OneNet (pro účely této Dílčí smlouvy označováno jako „služba“).
Poskytování služeb se bude řídit specifikacemi uvedenými níže v této Dílčí smlouvě.

ldentiﬁkace služby
Název služby:

Telefonní přístroje a příslušenství - prodej/pronájem

k Rámcové smlouvě č.:

1 -183302943578_O

Požadavek na:

Změna služby a prodloužení

Dílčí smlouva/verze:

3/2

Nahrazu1e D1lc1
smlouvu/verzl:

3/1

Verze technického řešení

3

Terminy

Dílčí smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že minimální doba užívání služby (tzn. minimální doba trvání Dílčí smlouvy) je stanovena od
Rozhodného dne podle Smlouvy do 30. 4. 2024 Nastaveníslužeb dle této Dílčí smlouvy bude provedeno nejpozději k Rozhodnému dni.

Specifikace místa plnění
Název lokality č.1:MESTPH74
Ulice, č.p. / č.o.: K obci 47

PSČ, Město: 155 31, Praha
Speciﬁkace zboží— prodej/pronájem
Podrobná specifikace telefonních přístrojů a jejich příslušenství

Nazev zařízení

Prodej/Pronájem

Množství

Místo plnění č.:

Měsíční cena za ks po slevě

C1000-8P-2G-L

Pronájem

1

1

1,00 Kč

Aktuální hardwarový ceník je k dispozici na http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/osobni-a-firemni/ceniky/
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Dílčí smlouva o prodeji a pronájmu zboží Vodafone
OneNet — Telefonní prístroje a příslušenství—
prodej/pronajem (Technicka specifikace)

Obecná ustanovení
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Veškeré ceny uvedené v této Dílčí smlouvě jsou uvedeny bez DPH; k cenám bude připočtena aktuální sazba DPH.
Pokud nenív této Dílčí smlouvě uvedeno jinak, slova začínající velkým písmenem mají význam specifikovaný v Rámcové smlouvě a
Obchodních podmínkách OneNet.
Pokud nenív této Dílčí smlouvě uvedeno jinak, použijí se na poskytování služeb Obchodní podmínky OneNet
a platný Ceník služeb Vodafone OneNet, který je k dispozici na www.vodafone.cz
V případě porušení smluvních podmínek, porušení právních předpisů nebo práv třetích osob je Poskytovatel oprávněn Účastníkovi omezit
nebo ukončit poskytování služby dle této Dnčí smlouvy, a v případě porušení podstatným způsobem je Poskytovatel rovněž oprávněn
okamžitě odstoupit od této Dílčí smlouvy.
Účastník podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obecnou specifikací služby, která stanoví bližší podmínky poskytování
této služby a že s touto obecnou specifikací služby souhlasí. Aktuálníverze této obecné specifikace je k dispozici buď na www.vodafone.cz
nebo na vyžádání u Poskytovatele.
Sítí Vodafone je pro účely poskytování služeb Vodafone OneNet myšlena telekomunikační sít společnosti Vodafone Czech Republic a.s., na

území České republiky.
7.

Tato Dílčí smlouva se uzavírá ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tato Dílčísmlouva může být
měněna pouze písemně; písemnou formou není pro účely změny Dílčí smlouvy výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Vodafone Czech Republic a.s

Městská část Praha-Lipence

Místo, datum: 5/4/2022 | 14:29 CEST

Místo, datum: 5/4/2022 | 14:25 CEST

Jméno: Martin Frič

Jméno: Mgr. Lenka Kadlecová

Pozice: Digital Sales Account Manager

DOCUSÍ "ed b =

Pozice: Starostka

Podpis:

D“"Signed by:

Podpis:

Jméno a pozice oprávněného zástupce Poskytovatele

Jméno a pozice oprávněného zástupce Účastníka
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Dílčí smlouva o poskytování služby Vodafone OneNet

Pevný internet (Technická specifikace)
K Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 1-1 83302943578_0, uzavřené dne: 8. 10. 2019
(dále jen „Rámcová smlouva“)
Identifikace smluvních stran
Poskytovatel: Vodafone Czech Republic as.
Sídlo: náměstíJunkových 2,155 00 Praha 5

Účastník: Městská část Praha-Lipence
Sídlo/místo podnikání: K obci47, 155 31 Praha

IČ: 25788001

IČ: 241431

Oprávněný zástupce: Martín Frič

Oprávněný zástupce: Mgr. Lenka Kadlecová

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále jen „Účastník“)

Osoby oprávněné k jednání za Účastníka ve věci:
Změny Dílčísmlouvy: Ing. PetrJindra
Vyúčtování ceny za poskytnuté Služby: Ing. PetrJindra

TeL/e-mail: 602284232; jindra@mclipence.cz
TeL/e-mail: 602284232; urad@mclipence.cz

Technických záležitostech: Lukáš Veselý

TeL/e-mail: 777128508; lukas.vesely©mclipence.cz

Předmět Dílčí smlouvy
V souladu s čl. 1.2 Rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly na poskytování služeb elektronických komunikací ze strany Poskytovatelé za
podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě, Podmínky služeb Vodafone Pevný internet a Obchodních podmínkách OneNet. Poskytování služeb
se bude řídit specifikacemi uvedenými níže v této Dílčí smlouvě.

Identiňkace služby
Název služby: Pevný internet
k Rámcové smlouvě č.:

1 -183302943578_0

Požadavek na:

Změna služby a prodloužení

Dílčí smlouva/verze:

4/2

Nahrazuje D'lcf
smlouvu/verzl:

1/2

Terminy
Zřízení lokality č.3
Služba bude zřízena nejpozději do 40 dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy, nebude-li mezi stranami písemně dohodnuto jinak. Minimální
doba užíváníslužby u příslušné lokality (tzn. minimální doba trvání Dílčí smlouvy) je stanovena na 24 měsíců od data zřízení službyvtéto lokalitě.
.

Účastník je povinen zajistit souhlas vlastníka budovy s umístěním technologie poskytovatele, případně zajistit souhlas vlastníka
aktivní telefonní služby poskytnutého účastnického vedení pro přístup k účastnickému vedení a portaci telefonních čísel do sítě
Vodafone.

Ostatní lokality:
Dílčísmlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že minimální doba užíváníslužby (tzn. minimální doba trvání Dílčí smlouvy) je stanovena
do 30. 4. 2024. Nastavení služeb dle této Dílčí smlouvy bude provedeno nejpozději prvního dne druhého celého zúčtovacího období po doručení
podepsané Dílčí smlouvy Poskytovateli.

Podmínky pro službu Pevný internet (LTE)
V případě ukončenítéto Dílčí smlouvy před uplynutím minimální doby tn/ání sjednané vtéto Dílčí smlouvě z důvodu na straně Účastníka (zejména
odstoupením od Dílčí smlouvy či od Rámcové smlouvy ze strany Poskytovatelé, ukončením podnikatelské činnosti Účastníka, apod.) či z důvodu
dohody mezi smluvními stranami je Účastník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši součtu všech měsíčních poplatků za službu
sjednaných v této Dílčí smlouvě zbývajících do uplynutí minimální doby trvání Dílčí smlouvy, a to za každé místo připojení.
V případě, že nebude dodržena sjednaná doba trvání Dílčí smlouvy (z důvodu jejího předčasného ukončení ze strany Účastníka či Vodafone), je
Učastník povinen poskytnutou slevu na Odbornou instalaci v celé její výší Vodafone vrátit Výše poskytnuté slevy je uvedena v aktuálním Ceníku
služeb.
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Dílčí smlouva o poskytování služby Vodafone OneNet

Pevný internet (Technická specifikace)
OneNet hlasové služby pro Pevný internet ADSL / VDSL / Optical
Pokud je na lince poskytována hlasová služba OneNet, je součástí služby řízení kvality služby (005) pro hlas s kapacitou max. 1-30 současných
hovorů dle rychlosti uplinku zvolené služby Pevný internet ADSL, VDSL a Optical.

Maximální

Maximální

P - t

Maximální

Maximální

P „ t

Vybraný tarif - Pevný

rychlost

rychlost

hlas,;e'ch

Vybraný tarif - Pevný

rychlost

rychlost

hla sooce, ch

|nternet

stahování
(Mbps)

odesílá ní
(Mbps)

kanég“

Internet

stahování
(Mbps)

odesílá ní
(Mbps)

kanálž'“

2

0,25

1

50

5

15

2 Mbps

so Mbps

6 Mbps

6

0,5

2

100 Mbps

100

10

30

8 Mbps

8

0,5

4

250 Mbps

250

25

50

16 Mbps

16

0.75

4

500 Mbps

500

50

100

20 Mbps

20

2

7

250 Mbps

250

25

50

* přípojka jen pro hlas

Místa připojení (lokality)
Označení lokality: č.1
Ulice, č.p / č.o.: K Samoobsluze 211
PSČ, Obec: 155 31, Praha

Jméno kontaktní osoby: LukášVeselý
Kontaktní telefonní číslo: 7771 28508

Pevný internet bude fakturován na fakturačnískupinu číslo: 1
Označení lokality: č.2
Ulice, č.p / č.o.: Na Bambouzku 500
PSČ, Obec: 155 31, Praha

Jméno kontaktní osoby: LukášVeselý
Kontaktní telefonní číslo: 7771 28508

Pevný internet bude fakturován na fakturačnískupinu číslo: 1
Označení lokality: č.3
Ulice, č.p / č.o.: Na Bambouzku 457
PSČ, Obec: 155 31, Praha

Jméno kontaktní osoby: LukášVeselý
Kontaktní telefonní číslo: 7771 28508

Pevný internet bude fakturován na fakturačnískupinu číslo: 1

Specifikace služby Pevný internet ADSL / VDSL / Optical k lokalitě č. 1
Zvolený typ služby: Pevné připojení
Migrace aktivní přípojky: Ne
ROPID číslo:
Identifikátor linky (CaseID):

IP adresa: Dynamická

Číslo služby V/ADSL/Optical (ServiceID):

Stávající vlastník V/ADS L/Optical:

Na přípojce bude poskytnuta hlasová služba OneNet: Ne
Instalace: Samoinstalace
Koncové zařízení není součástí dodávky služby.
Služba Vodafone ADSL/VDSL/Optical není službou garantovanou a nevztahuje se na ní Dohoda o garantované úrovni kvality poskytovaných
služeb.
Pokud je na lince poskytována hlasová služba OneNet, je součástí služby řízení kvality služby (QoS) pro hlas s kapacitou max. 1-30 současných
hovorů dle rychlosti uplinku zvolené služby Vodafone ADSL/VDSL.
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Dílčí smlouva o poskytování služby Vodafone OneNet

Pevný internet (Technická specifikace)
Specifikace služby Pevný internet (LTE) k lokalitě č.2
Zvolený typ služby: Pevný internet (LTE)
Instalace: Poskytovatelem

IP adresa: Dynamické

Koncové zařízení není součástí dodávky služby.
Služba Vodafone Pevný internet není službou garantovanou a nevztahuje se na ní Dohoda o garantované úrovni kvality poskytovaných služeb.

Specifikace služby Pevný internet ADSL / VDSL / Optical k lokalitě č.3 - NOVÉ
Zvolený typ služby: Pevné připojení
Migrace aktivní přípojky: Ne

ROPID číslo:
Identifikátor linky (CaseID):

IP adresa: Dynamická

Číslo služby V/ADSL/Optical (ServiceID):

Stávající vlastník V/ADSL/Optical:

Na přípojce bude poskytnuta hlasová služba OneNet: Ne
Instalace: Samoinstalace

Koncové zařízení není součástí dodávky služby.
Služba Vodafone ADSL/VDSL/Optical není službou garantovanou a nevztahuje se na ní Dohoda o garantované úrovni kvality poskytovaných
služeb.
Pokud je na lince poskytována hlasová služba OneNet, je součástí služby řízení kvality služby (QoS) pro hlas s kapacitou max. 1-30 současných
hovorů dle rychlosti uplinku zvolené služby Vodafone ADSL/VDSL.

Cenové ujednání
Označení
lokality

Služba

Typ instalace

_ Jednorázová
(instalacni) cena

Pravidelná (měsíční)
cena po sleve

č.1

VDSL 50Mbps/Prodloužení

Samoinstalace

0,00 Kč

370,00 Kč

č.2

Pevný internet LTE 30Mbps/Prodloužení

Samoinstalace

0,00 Kč

360,00 Kč

č.3

VDSL 50Mbps/Zřízení - NOVÉ

Samoinstalace

0,00 Kč

370,00 Kč

_\

Obecná ustanovení

2.
3.
4.

Veškeré ceny uvedené v této Dílčí smlouvě jsou uvedeny bez DPH; k cenám bude připočtena aktuální sazba DPH.
Pokud není v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak, slova začínající velkým písmenem mají význam specifikovaný v Rámcové smlouvě a
Obchodních podmínkách OneNet.
Pokud není vtéto Dílčí smlouvě uvedeno jinak, použijí se na poskytování služeb Obchodní podmínky OneNet a platný Ceník, který je
k dispozici na www.vodafone.cz.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že Poskytovatel je oprávněn v pňpadě, že (i) uplyne minimální doba trvání Dílčí smlouvy a (ii) Účastník
neuzavře do 3. měsíců od obdržení nábídky Poskytovatele dodatek k této Dnčí smlouvě, na základě kterého dojde k prodlouženítéto Dílčí
smlouvy na další minimální dobu trvání 24/36 měsíců od podpisu dodatku, účtovat ceny za poskytnuté Služby dle této Dílčí smlouvy ve výši
dle aktuálně platného Ceníku, nikoli ve výši sjednané v Dílčí smlouvě. O využití tohoto práva bude Poskytovatel Účastníká informovat. Ceny
služeb sjednanévtéto Dílčí smlouvě se budou od prvního dne zúčtovacího období následujícího po doručení informace uvedené v předchozí
větě Účastníkovi automaticky řídit cenami uvedenými v aktuálním Ceníku, nikoli cenovými ujednáními uvedenými v této Dílčí smlouvě, která
tímto automaticky pozbydou platnosti. Smluvní strany se pro vyloučení všech nejasností dohodly, že pro tento účel není nutné uzavírat
dodatek k Dílčí smlouvě (čl. 5.9 Rámcové smlouvy se tedy pro tento případ neuplatnO.
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Dílčí smlouva o poskytování služby Vodafone OneNet

Pevný internet (Technická specifikace)
5.

6.

7.

V případě porušení smluvních podmínek, porušení právních předpisů nebo práv třetích osob je Poskytovatel oprávněn Účastníkovi omezit
nebo přerušit poskytování služeb dle této Dílčí smlouvy, a vpřípadě porušení podstatným způsobem je Poskytovatel rovněž oprávněn
okamžitě odstoupit od této Dílčí smlouvy.
Účastník podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obecnou specifikacíslužby, která stanoví bližší podmínky poskytování této
služby a že s touto obecnou specifikací služby souhlasí. Aktuálníverze této obecné specifikace je k dispozici bud'na vodafone.cz nebo na
vyžádání u Poskytovatele.
SítíVodafoneje pro účely poskytováníslužeb Vodafone OneNet myšlena telekomunikačnísít společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., na

území České republiky.
8.

Tato Dílčí smlouva se uzavírá ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tato Dílčí smlouva může být
měněna pouze písemně; písemnou formou není pro účely změny Dílčí smlouvy výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Vodafone Czech Republic a.s.

Městská část Praha-Lipence

Místo, datum: 5/4/2022 | 14:29 CEST

Místo, datum: 5/4/2022 | 14:25 CEST

Jméno: Martin Frič

Jméno: Mgr. Lenka Kadlecová

Pozice: Digital Sales Account Manager

Pozice: Starostka

DocuSigned by:

DocuSigned by:

Podpis:

Podpis:
92ESCBS2AEA34BS...

Jméno a pozice oprávněného zástupce Poskytovatele

Jméno a pozice op
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Dílčí smlouva o poskytování služby OneNet

Pevný internet ADSL/VDSL/Optical
(Technická specifikace)
K Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 1-1 83302943578_0, uzavřené dne: 8. 10. 2019
(dále jen „Rámcová smlouva“)
ldentiﬁkace smluvních stran
Poskytovatel: Vodafone Czech Republic a.s.
Sídlo: náměstíJunkových 2,155 00 Praha 5

Účastník: Městská část Praha-Lipence
Sídlo/místo podnikání: K obci47,155 31 Praha

IČ: 25788001

IČ: 241431

Oprávněný zástupce: Martin Frič

Oprávněný zástupce: Mgr. Lenka Kadlecová

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále jen „Účastník“)

Osoby oprávněné k jednání za Účastníka ve věci:
Změny Dnčísmlouvy: Ing. PetrJindra
Vyúčtování ceny za poskytnuté Služby: Ing. PetrJindra

Tel./e-maíl: 602284232;jindra©mclipencecz
Tel./e-maíl: 602284232; urad©mclípencecz

Technických záležitostech: Lukáš Veselý

Tel./e-maíl: 777128508;lukas.vesely@mclipence.cz

Předmět Dílčí smlouvy
V souladu s čl. 12 Rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly na poskytování služeb elektronických komunikací ze strany Poskytovatelé za
podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě a Obchodních podmínkách OneNet. Poskytování služeb se bude řídit specifikacemi uvedenými níže v
této Dílčí smlouvě.

Identifikace služby
Název služby: Přípojka VDSL
k Rámcové smlouvě č.: 1-183302943578_0

Požadavek na: zňzení služby

Dílčí smlouva/verze:

Nahrazuje Dílčí smlouvu/verzi: -

5/1

Verze technického řešení: 3

Terminy
Služby budou zřízeny nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy, nebude-lí mezi stranami písemně dohodnuto jinak a zároveň za
poskytnutí plné součinnosti ze strany Účastníka při zřízení Služby, zejména pak součinnosti při pňpravě stavebních a instalačních činností a za tím
účelem zajištění písemného souhlasu vlastníka nemovitosti s instalací zařízení. Minimální doba užívání služby (tzn. minimální doba tn/ání Dílčí
smlouvy) je stanovena na 24 měsíců od data zřízení služeb.
.

Účastník je povinen zajistit souhlas vlastníka budovy s umístěním technologie poskytovatele, případně zajistit souhlas
vlastníka aktivní telefonní služby poskytnutého účastnického vedení pro přístup k účastnickému vedení a portaci telefonních
čísel do sítě Vodafone.

Účastníkje povinen poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro zřízení služby, v pňpadě, že Poskytovateli tuto součinnost neposkytne. zavazuje se uhradit
tzv. „marný výjezd technika“. Účastník je uvedené povinen uhradit tehdy. když neumožní nebo nezajistí Poskytovateli, případně jím pověřené osobě, v předem
sjednaném termínu přístup do objektu/místa, ve kterém má být zňzena Služba. V pňpadě, že Účastník poruší povinnost uvedenou v předchozívětě, 'e povinen
Qplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 3000; Kč za každý jednotlivý případ porušení. Účastník podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje. že převzal před
podpisem této Dílčí smlouvy dokument označený jako Technické řešení číslo 3 a že má na lokalitě splněny předpoklady uvedené v Technickém řešení nebo splnění
těchto předpokladů zajistí nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu Dílčí smlouvy.
V případě, že bude vrámci instalace koncových zařízení Poskytovatelem zjištěno, že nejsou splněny předpoklady uvedené vTechnickém řešení, je Účastník povinen
hradit práce technika Vodafone hodinovou sazbou 2.500Kč/h. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že služba bude zřízená ke dni, kdy mělo dojít kinstalaci
koncových zařízení, i když nebudou koncová zařízení z důvodu na straně Účastníka nainstalována a Účastníkovi vzniká závazek k úhradě za službu
podle této Dílčí smlouyy.

V případě ukončenítéto Dílčí smlouvy před uplynutím minimální doby trvání sjednané vtéto Dílčí smlouvě z důvodu na straně Účastníka (zejména
odstoupením od Dílčí smlouvy či od Rámcové smlouvy ze strany Poskytovatelé, ukončením podnikatelské činnosti Účastníka, apod.) či z důvodu
dohody mezi smluvními stranami je Účastník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši součtu všech měsíčních poplatků za službu
sjednaných v této Dílčí smlouvě zbývajících do uplynutí minimální doby trvání Dílčí smlouvy, a to za každé místo připojení a dále je Účastník
povinen uhradit Poskytovateli poplatek za deínstalací služby a koncových zařízeníve výši 5 800,- Kč za každé místo připojení (lokalitu) Účastníka.

Str, 1 z 3

Vodafone Czech Republic a.s.
NáměstíJunkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone firemní pvéče 800 777 780
iCO: 25788001, DIC: CZ25788001
V|P©vodafone.cz; vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

?
(
Em
První zelená sít'

DocuSign Envelope ID: 724AAAD7-AC1F-4CF8-AA8F-68CC66890518
Dílčí smlouva o poskytování služby

Místa připojení (lokality)
Označení lokality č.1: MESTPH74
Ulice, č.p / č.o.: K Obci 47
PSC, Obec: 155 31 Praha 16

Jméno kontaktní osoby: Lukáš Veselý
Kontaktnítelefonní číslo: 777128508

ADSL/VDSL/Optical bude fakturováno na fakturační skupinu číslo: 1

Specifikace služby ADSL/VDSL/Optical k lokalitě č. 1
Zvolený typ služby: Pevný internet VDSL 50 Mbps
Migrace aktivní přípojky: Ne

Agregace: 1:50

ROPID číslo:

Měsíční limit přenesených dat: Není aplikován

Identifikátor linky (CaseID):

IP adresa: Pevná

Číslo služby V/ADSL/Optical (Service|D):

Stávající vlastník V/ADSL/Optical:

Na přípojce bude poskytnuta hlasová služba OneNet: Ano
Služba IPVPN: Ne

Instalace: Poskytovatelem

Záloha mobilním připojením: Ne

Pokud je na lince poskytována hlasová služba OneNet, je součástí služby řízení kvality služby (005) pro hlas s kapacitou max. 2 současné hovory
pro rychlost uplinku 256 kbit/s a vyšší nebo max. 4 současné hovory pro rychlost uplinku 1024 kbit/s a vyšší.
Služba Vodafone ADSL/VDSL/Optical není službou garantovanou a nevztahuje se na ní Dohoda o garantované úrovni kvality poskytovaných
služeb.

Cenové ujednání
Označení

Služba

Typ instalace

lokality

č.1

Přípojka VDSL

č.1

Pevná IP adresa

poskytovatelem

Jednorázová (instalační)

Pravidelná (měsíční) cena po

cena

sleve

O,— Kč

370,00 Kč
1,- Kč

Jazyk vyúčtování: Česky

Obecná ustanovení

1.
2.

3.

Veškeré ceny uvedené v této Dílčí smlouvě jsou uvedeny
bez DPH; k cenám bude připočtena aktuální sazba DPH.
Pokud nenívtéto Dílčí smlouvě uvedeno jinak, slova
začínající velkým písmenem mají význam specifikovaný
v Rámcové smlouvě a Obchodních podmínkách OneNet.
Pokud nenív této Dílčí smlouvě uvedeno jinak, použijí se na
poskytování služeb Obchodní podmínky OneNet a platný
Ceník, který je k dispozici na www.vodafone.cz

Smluvní strany se výslovně dohodly, že Poskytovatel je
oprávněn v případě, že (i) uplyne minimální doba tn/ání Dílčí
smlouvy a (ii) Účastník neuzavře do 3. měsíců od obdržení
nabídky Poskytovatelé dodatek k této Dílčí smlouvě, na
základě kterého dojde k prodloužení této Dílčí smlouvy na
další minimální dobu trvání 24/36 měsíců od podpisu
dodatku, účtovat ceny za poskytnuté Služby dle této Dílčí
smlouvy ve výši dle aktuálně platného Ceníku, nikoli ve výši
sjednané v Dílčí smlouvě. O využití tohoto práva bude
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5.

Poskytovatel Účastníka informovat. Ceny služeb sjednané v
této Dílčí smlouvě se budou od prvního dne zúčtovacího
období následujícího po doručení informace uvedené v
předchozí větě Účastníkovi automaticky řídit cenami
uvedenými v aktuálním Ceníku, nikoli cenovými ujednáními
uvedenými v této Dílčí smlouvě, která tímto automaticky
pozbydou platnosti. Smluvní strany se pro vyloučení všech
nejasností dohodly, že pro tento účel není nutné uzavírat
dodatek k Dílčí smlouvě (čl. 5.9 Rámcové smlouvy se tedy
pro tento případ neuplatnO.
V případě porušení smluvních podmínek, porušení právních
předpisů nebo práv třetích osob je Poskytovatel oprávněn
Účastníkovi omezit nebo přerušit poskytování služeb dle
této Dílčí smlouvy, a v případě porušení podstatným
způsobem je Poskytovatel rovněž oprávněn okamžitě
odstoupit od této Dílčí smlouvy.

Účastník podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se
seznámil s obecnou specifikací služby, která stanoví bližší
podmínky poskytování této služby a že s touto obecnou
specifikací služby souhlasí. Aktuálníverze této obecné
specifikaceje k dispozici bud'na vodafone.cz nebo na

vyžádání u Poskytovatele.
Sítí Vodafone je pro účely poskytování služeb Vodafone
OneNet myšlena telekomunikační sít společnosti Vodafone
Czech Republic, as., na území České republiky.
Tato Dílčí smlouva se uzavírá ve dvou (2) stejnopisech,
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tato
Dílčí smlouva může být měněna pouze písemně; písemnou
formou není pro účely změny Dílčí smlouvy výměna emailových či jiných elektronických zpráv.
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Dílčí smlouva o poskytování služeb Vodafone OneNet—
Hlasove služby (Technická specifikace)
K Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 1-183302943578_0, uzavřené dne: 8. 10. 2019
(dále jen „Rámcová smlouva“)
Identifikace smluvnich stran
Poskytovatel: Vodafone Czech Republic a.s.
Sídlo: náměstíJunkových 2,155 00 Praha 5

Účastník: Městská část Praha-Lipence
Sídlo/místo podnikání: K obci47, 155 31 Praha

IČ: 25788001

IČ: 241431

Oprávněný zástupce: Martin Frič

Oprávněný zástupce: Mgr. Lenka Kadlecová

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále jen „Účastník“)

Osoby oprávněné k jednání za Účastníka ve věci:
Změny Dnčí smlouvy: Ing. PetrJindra
Vyúčtování ceny za poskytnuté Služby: Ing. PetrJindra
Technických záležitostech: Lukáš Veselý

TeL/e-mail: 602284232; jindra@mclipence.cz
Tel./e-mail: 602284232; urad©mclípéncecz
Tel./e-mail: 777128508;lukas.vesely©mclipence.cz

Předmět Dílčí smlouvy
V souladu s čl. 1 .2 Rámcové smlouvy se smluvnístrany dohodly na poskytování služeb elektronických komunikací, jiných služeb a zbožíze strany
Poskytovatele za podmínek uvedených vtéto Dílčí smlouvě a Obchodních podmínkách OneNet. Poskytování služeb se bude řídit specifikacemi
uvedenými níže v této Dílčí smlouvě.

Dohled — kontaktní údaje pro zajištění technické součinnosti
Jméno*:

Lukáš Veselý

Tel.:

777128508

E-mail:

lukas.vesely©mclipence.cz

*Kontaktje uveden pro pňpadné zajištění technické součinnosti pro zákaznickou lokalitu uvedenou v sekci Identifikace Účastníka.

Identifikace služby
Název služby:

Vodafone OneNet - Hlasové konvergované služby

k Rámcové smlouvě č.:

1-183302943578_O

Požadavek na:

Změna služby a prodloužení

Dílčí smlouva/verze:

2/1

SŠTLÉŽLEÍVZÉ;

1 /1

Verze technického řešení

3

Fakturační údaje
Fakturační
skupina č.:

1

Adresát:

Městská část Praha-Lipence

Ulice, č.p.:

K obci 47

Psč, Město:

155 31, Praha

Tarifní plány:

vše

Termíny a doba trvání Dílčí smlouvy
Dílčí smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že minimální doba užívání služby (tzn. minimální doba tn/ání Dílčí smlouvy) je stanovena
od Rozhodného dne podle Smlouvy do 30. 4. 2024. Nastavení služeb dle této Dílčí smlouvy bude provedeno nejpozději k Rozhodnému dni,
pokud bude podepsaná Dílčí smlouva doručena Poskytovateli do 30 dnů před tímto datem. V opačném případě bude nastavení služeb
provedeno až v průběhu dalšího zúčtovacího období následujícího po Rozhodném dni.
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Dílčí smlouva o poskytování služeb Vodafone OneNet—
Hlasové služby (Technická specifikace)

Hlasový tarifní plán
Tarifní plán č. 1
TP1 Tarifs individuální sazbou

pravidelná měsíční

Uživatel pevného čísla s minutovou sazbou

1,00 Kč

Je-li hlasová služba poskytována pomocí ADSL/VDSL, nevztahuje se na ní Dohoda o garantované úrovni služeb.

INDIVIDUÁLNĚSJEDNANÉ CENY
Volánív rámci ČR:
Cena za jednotku

Typ služby

,
Do sntě Vodafone

_
_
__
Do ostatnich národnlch SItI

Z pevné na pevnou

0,50 Kč/min

0,50 Kč/min

Z pevné na mobil

050 Kč/min

0,50 Kč/min

Vnitrofiremnívolání (VPN) — pevná linka

0,00 Kč/min

/

způsob tarifikace pevná linka 60+1

Neomezené tarify - Tarifní plán č.2, 3, 4, 5

Neomezené volánía SMS s OneNet
mobilním připojením _ Unlimited TP2
Neomezené volánía SMS s OneNet
mobilním připojením _ Unlimited TP3

Neomezené volánía SMS s OneNet
mobilním připojením _ Unlimited TP4

Neomezené volánía SMS s OneNet
mobilním připojením _ Unlimited TP5

Uživatelský

,

Automatický

Objem

Cena za

poplatek

Datovy tarif

Dokup

dokupu

dokup dat

V
270,00 Kc

. , V. . ,
OneNet mobilni pnpOJenI 250MB

Ne

250 MB

V
6000 Kc

Ne

250 MB

60,00 Kc

Ne

500 MB

80,00 Kc

Ne

1 GB

130,00 Kc

V
330,00 Kc

. , V.

,

V

. , V.

.

,

V

OneNet mobilni pnpoieni 5GB

V
410,00 Kc

.

OneNet mobilni pnpoieni 2GB

V
370,00 Kc

.

. , V.

.

,

V

OneNet mobilni prIpOJenI 10GB

Volánív rámci ČR:
Cena za jednotku

Typ služby

,

,

,,

Do sntě Vodafone

Do ostatnich SItI

Z mobilu na mobil

0,00 Kč/min

0,00 Kč/min

Z mobilu na pevnou

0,00 Kč/min

0,00 Kč/min

Volánív rámci VPN

0,00 Kč/min

/

SMS — textové zprávy

0,00 Kč/SMS

0,00 Kč/SMS
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Dílčí smlouva o poskytování služeb Vodafone OneNet—
Hlasové služby (Technická specifikace)
Datové karty - Tarifní plán č.6

TP6

Uživatel mobilního čísla s minutovou sazbou (pravidelná měsíční)

Uživatel Data SIM

1,00 Kč

Je-li hlasová služba poskytována pomocí ADSL/VDSL, nevztahuje se na ní Dohoda 0 garantované úrovni služeb.
Tarifní plán — Data SIM nelze aktivovat bez Datového tarifu. Nastavený Tarifní plán — Data SIM nelze převést na jiný tarifní plán, tj. Tarifní plán - Data SIM lze pouze aktivovat nebo zrušit.
Objednání dalších tarifních plánů není uvedeným dotčeno.

INDIVIDUÁLNĚ SJEDNANÉ CENY
Volánív rámci ČR:
Cena za jednotku

Typ služby
Do sítě Vodafone

Do ostatních národních sítí

Z mobilu na mobil

3,60 Kč/min

3,60 Kč/min

Z mobilu na pevnou

3,60 Kč/min

3,60 Kč/min

Vnitrofiremnívolání (VPN)

3,60 Kč/min

/

SMS — textové zprávy

3,60 Kč/SMS

3,60 Kč/SMS

způsob tariﬁkace 60+60

Tarify s volnými jednotkami - Tarifní plán č. 7, 8

„.
,
02:11:25?

p p

Počet
volných

Počet
volných

minut

SMS

Datový tarif

. ,
Autgaautlcky

.
3:3";

p

Tar'fs
“Olnym' ‘ednmkam'
- Smart — TP7

90,00 Kč

100 minut

20 SMS

Bez dat

Ne

Tar'fs
“Olnym' ‘eantkam'
- Smart — TP8

30,00 Kč

20 minut

0 SMS

Bez dat

Ne

díli? Z:t

p

p

Po wčerpa'ní vo/ných minuta volných SMS se ceny ňdítabu/kou individuálně sjednaných cen za minutua SMS níže.

INDIVIDUÁLNĚ SJEDNANÉ CENY
Volání v rámci CR:
Cena za jednotku

Typ služby
Z mobilu na mobil

,
Do srtě Vodafone

,
,
,,
Do ostatnich národních srti

0,80 Kč/min

0,80 Kč/min

Z mobilu na pevnou

0,80 Kč/min

0,80 Kč/min

Vnitrofiremnívolání(VPN)

0,00 Kč/min

/

SMS — textové zprávy

0,80 Kč/SMS

0,80 Kč/SMS

způsob tariﬁkace 60+1
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Dílčí smlouva o poskytování služeb Vodafone OneNet—
Hlasové služby (Technická specifikace)
Meziná rod ní volá ní
Zvýhodněné mezinárodní volání pro vybrané regiony:
Cena za jednotku pro mezinárodnívolání

Zvýhodněný region

.

_

_

z mobllu na mobil

,

Z mobilu na pevnou

,

z pevne na pevnou

_

z pevne na mobll

Region 0

3,00 Kč/min

3,00 Kč/min

2,00 Kč/min

3,00 Kč/min

Region1

4,00 Kč/min

4,00 Kč/min

2,00 Kč/min

4,00 Kč/min

Region 2

6,00 Kč/min

6,00 Kč/min

2,00 Kč/min

6,00 Kč/min

Region 3

10,00 Kč/min

10,00 Kč/min

6,00 Kč/min

8,00 Kč/min

Region 4

15,00 Kč/min

15,00 Kč/min

10,00 Kč/min

15,00 Kč/min

Region 5

25,00 Kč/min

25,00 Kč/min

15,00 Kč/min

20,00 Kč/min

Tarif volání do zahra ničí
Tarif

Výčet zemí pokrytých tarifem:

Počet minut v rámci tarifu

Měsíční paušál

EU + vybrané země

100

120,00 Kč

Tarif volání do zahranič| č.1
Předdefinované balíčky:

EU + vybrané země — Bulharsko, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Chorvatsko, Irsko, Island,

Itálie, Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko,VLitva, Lotyšsko, Lucembursko, Mad'arsko,VMalta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Ostrov Man, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Recko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Svédsko, Svýcarsko, Velká Británie, Spanělsko, Vatikán
Speciální podmínky tarifu volání do zahraničí:
1. Na země pokryté tarifním plánem se nevztahuje služba “Zvýhodněné mezinárodnívolání pro vybrané země“
2. Tariflze na každém jednotlivém telefonním čísle aktivovat minimálně na období, které je shodné se sjednanou minimálnídobou tn/ánítéto
Dílčí smlouvy, tzn. tarif je možné deaktivovat nejdříve ke dni uplynutí minimální doby trvání této Dnčí smlouvy. V případě, že Účastník tuto
Dílčí smlouvu vypoví před uplynutím sjednané minimální doby tn/ání Dílčí smlouvy, je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu částkyv
celkové výši ze součtu všech měsíčních paušálů (cena tarifu) zbývajících do konce sjednané doby tn/ání Dílčí smlouvy. Výše uvedené částka
představuje paušální odškodnění Poskytovateli za předčasné ukončení Dílčí smlouvy před uplynutím oboustranně dohodnuté minimální
doby tn/ání (náhrada škody vzniklé v důsledku toho, že Účastník nesplnil svůj závazek z Dílčí smlouvy).
3. Pokud vtéto Dílčí smlouvě není uvedeno jinak, uplatní se na tento tarif podmínky tarifů Volání do zahraničí, jejichž aktuální verze ke
k dispozici na www.vodafone.cz.

ROAMING
Ceny služeb OneNet Roaming EU & World v zóně 1, odpovídají cenám služeb platných do ostatních mobilních sítích v České republice a sjednaných
ve Smlouvě jako Tarifní plány.

Roamingová volání— OneNet roaming
Zvýhodněné roamingové volání pro vybrané zóny
,
„ , ,

Cena za jednotku pro roamingové volání

Zvyhodnena zona

Odchozí
Zóna 1

Příchozí

Ceny služeb v zóně 1 , odpovídají cenám národních služeb dle tarifu.

Zóna 2

15,00 Kč/min

10,00 Kč/min

Zóna 3

30,00 Kč/min

20,00 Kč/min
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Dílčí smlouva o poskytování služeb Vodafone OneNet—
Hlasové služby (Technická specifikace)
Zvýhodněné roamingové SMS pro vybrané zóny
Zvýhodněná zóna

Odchozí SMS

Zóna 1

Ceny služeb v zóně 1 , odpovídají cenám národních služeb dle tarifu.

Zóna 2

6,00 Kč/SMS

Zóna 3

8,00 Kč/SMS

Roamingová data — OneNet roaming

Zvýhodněná roamingová data pro vybrané zóny
,

, , ,

Cena za jednotku pro roamingová data

Zvyhodnena zona

Zóna 1

Ceny služeb v zóně 1 , odpovídají cenám národních služeb dle tarifu.

Zóna 2

208,33 Kč/MB

Zóna 3

250,00 Kč/MB

Tarify Připojení— Mobilní data
Národní mobilní připojení nesdílené
Tarifní plán

Datový obiem

M“sié[rl1(ié;]>latba

_

Dokupy

V

Objem

Cena

Pocet

250,00

1 GB

130,00 Kč

O

Datová SIM

OneNet mobilní připojení 10GB

Datová SIM

OneNet mobilní připojení 20GB

370,00

1 GB

130,00 Kč

O

Datová SIM

OneNet mobilní připojení 30GB

450,00

1 GB

130,00 Kč

0

Datové služby pro stacionární použití
Datový tarif Připojení bez kabelu je určen pro použitív mobilní síti Vodafone pouze se SIM kartou a zařízením určeným Vodafonem pro tento účel.
Bližší podmínky upravují Podmínky služby „Připojení bez kabelu“, které jsou k dispozici na www.vodafone.cz.
, „ ,

Datový tarif pro
.
, ,
.. ,
stacnonarnl vyuzntl
,.

.

Poplatek (mesncnrplatba,
není-li uvedeno jinak)
[Kč]

,

Rychlost po

Maximální dostupná
rychlost

,

,

.

Zakladni objem dat

vyčerpání
,
,
.
zakladniho objemu
dat

8 Mb/s download,

Pr|p0jen| bez kabelu Plus

250,00

4 Mb/s upload

60 GB

256 kbps

Typ instalace: samoinstalace.
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Dílčí smlouva o poskytování služeb Vodafone OneNet—
Hlasové služby (Technická specifikace)

Připojení PBX
Lokalita

Varianta služby

Datové centrum Vodafone

Mesncnl pausal za pr|p01en|

M sícni pausal za pripojenl

ustredny

ustredny - po sleve

314,00 Kč

1,00 Kč

Připojení PBX 8

Číslo v názvu varianty služby vyjadřuje kapacitu přidělených hovorových kanálů.

Managed PBX — 3CX
Lokalita

Varianta služby

Datové centrum Vodafone

Měsíční paušál za službu

Managed sluzba vcetnelpronajmu ustredny Iz

Managed sluzba zakaznikovy ustredny

3 315,00 Kč

I:I

Hlasová VPN a Virtuální ústředna
Vytvoření hlasové VPN:
Název hlasové VPN:

Městská část Praha—Lipence

Fakturační peněženka
Poplatek za službu Fakturační peněženka je součástí poplatku za SIM a není samostatně účtován.

Obecná ustanovení
1.
2.
3.

Veškeré ceny uvedené v této Dílčí smlouvě jsou uvedeny bez DPH; k cenám bude připočtena aktuální sazba DPH.
Pokud není v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak, slova začínající velkým písmenem mají význam specifikovaný v Rámcové smlouvě a
Obchodních podmínkách OneNet.
Pokud není vtéto Dílčí smlouvě uvedeno jinak, použijí se na poskytování služeb Obchodní podmínky OneNet a platný Ceník, který je
k dispozici na www.vodafone.cz.

4.

5.

6.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že Poskytovatel je oprávněn v případě, že (i) uplyne minimální doba tn/ání Dílčí smlouvy a (ii) Účastník
neuzavře do 3. měsíců od obdržení nabídky Poskytovatele dodatek k této Dílčí smlouvě, na základě kterého dojde k prodlouženítéto Dílčí
smlouvy na další minimální dobu trvání 24/36 měsíců od podpisu dodatku, účtovat ceny za poskytnuté Služby dle této Dílčí smlouvy ve výši
dle aktuálně platného Ceníku, nikoli ve výši sjednané v Dílčí smlouvě. O využití tohoto práva bude Poskytovatel Účastníka informovat. Ceny
služeb sjednanévtéto Dílčísmlouvě se budou od prvního dne zúčtovacího období následujícího po doručení informace uvedenév předchozí
větě Účastníkovi automaticky řídit cenami uvedenými v aktuálním Ceníku, nikoli cenovými ujednáními uvedenými v této Dílčí smlouvě, která
tímto automaticky pozbydou platnosti. Smluvní strany se pro vyloučení všech nejasností dohodly, že pro tento účel není nutné uzavírat
dodatek k Dílčí smlouvě (čl. 5.9 Rámcové smlouvy se tedy pro tento případ neuplatnD.
V případě porušení smluvních podmínek, porušení právních předpisů nebo práv třetích osob je Poskytovatel oprávněn Účastníkovi omezit
nebo přerušit poskytování služeb dle této Dnčí smlouvy, a vpřípadě porušení podstatným způsobem je Poskytovatel rovněž oprávněn
okamžitě odstoupit od této Dílčí smlouvy.
Účastník podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obecnou specifikací služby, která stanoví bližší podmínky poskytovánítéto
služby a že s touto obecnou specifikací služby souhlasí. Aktuálníverze této obecné specifikace je k dispozici bud'na vodafone.cz nebo na
vyžádání u Poskytovatele.
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Dílčí smlouva o poskytování služeb Vodafone OneNet—
Hlasové služby (Technická specifikace)
7.
8.

SítíVodvafone je pro účely poskytování služeb Vodafone OneNet myšlena telekomunikační síť společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., na
území Ceské republiky.
Tato Dílčí smlouva se uzavírá ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tato Dílčí smlouva může být
měněna pouze písemně; písemnou formou není pro účely změny Dnčísmlouvy výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Vodafone Czech Republic a.s.

Městská část Praha-Lipence

Místo, datum: 5/4/2022 | 14:29 CEST

MÍSÍOv datum: 5/4/2022 | 14:25 CEST

Jméno: Martin Frič

Jméno: Mgr. Lenka Kadlecová

Pozice: Digital Sales Account Manager

Pozice: Starostka

DocuSigned by:

DocuSigned by:

Podpis:

Jméno a pozice oprávněného zástupce Poskytovatele

Jméno a pozice oprávněného zástupce Učastníka
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