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Identifikace smluvních stran
Poskytovatel: Vodafone Czech Republíc a s

Účastník:

Městská část Prahalepence

Sídlo: náměstí Junkových 2.

Sídlo:

K Obc: 47 155 31 Praha — Llpence

IČO:

00241431

155 00 Praha 5
IČO: 25788001
Katerina Lukášova

Oprávněný zástupce:

Oprávněný zástupce:

Mgr Lenka Kadlecová

(dále len ..Účastník“)

(dále jen „Poskytovatel")Osoby oprávněné k jednání za Účastnika ve věci:
Změny Dílčí smlouvy Lukáš Vesely

Tet/email / , ,128508/lukasvesely©mcl>pencecz

Vyúčtování ceny za poskytnuté Služby Radka Paspova'

Tet/email 257921167/paspova@mcllpence,cz

Techníclly'ch záležitostech Lukáš Vesely

Tel./emaíl 777128508/lukas vesely©rnclípence cz

Předmět Dílčí smlouvy
V souladu s čl 1 2 Rámcové smlouvy se smluvní many dohodly na poskytování služeb elekuoníckych komuníkaci „ných služeb a ZDOŽl ze strany Poskytovatele
za podmínek uvedenych v této DllČl smlouve a Obchodmch podminkach OneNel
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Zavedení admlnIstrátorského hesla
V souladu s čl. 5.1 Obchodních podmínek OneNet Vám bude zaslán formulář s žádostí o zavedeni Admin hesla. Na základě zaslání kompletně vyplněného
formuláře Vám heslo nastavíme a potvrdime.
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