
Dodatek ke smlouvě o poskytování veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací

Ke smlouvě č.: 
Číslo dodatku:

Poskytovatel
T-Mobile Czech Republlc a.s. se sídlem Tomíškova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v
Praze, oddíl 3, vložka 3787
Prodejce Partnerská smlouva:
Telefon: Fax: E-maií:

Účastník, sídlo

Obchodní firma (Jméno): Město Český Krumlov
Zapsaná v OR: , oddíl vložka i.

Ulice: náměstí Svornosti 1
Město: český Krumlov | PSČ: 381 01
IČ:00245836 DIČ: CZ00245836
Číslo pasu (u cizinců): Země vydáni:

Telefon: ] Fax: E-mail:

1, Úvodní ustanovení
1.1 Tento dodatek, uzavřený mezí poskytovatelem a účastníkem, upravuje druhy a výši dohodnutých sfev a dalších příslušných výhod 

poskytnutých poskytovatelem účastníkovi k veřejně dostupné službě elektronických komunikací Telefonní připojení poskytované 
poskytovatelem účastníkovi dle výše uvedené smlouvy a Specifikace služby nebo pod výše uvedeným číslem služby (v případě 
rozporu má přednost číslo služby). Pokud není číslo Specifikace služby ani číslo služby výše uvedeno, vztahuje se tento dodatek 
ke všem službám Telefonní připojení, poskytovaným poskytovatelem účastníkovi dle výše uvedené smlouvy,

1.2, Tento dodatek ruší a nahrazuje všechny předešlé dodatky, které se vztahují ke smlouvě a specifikaci služby uvedené výše.
1.3. Všechny ceny uvedené v tomto dodatku jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výši, pokud není uvedeno jinak.

T Mobile Clech Republlc a.s,, Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ;64949681, DIČ: 
Zapsaná do OR u Městského soudu v Přete, B.R787, 
ínfo@gts cz
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Dodatek ke smlouvě o poskytování veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací

4, Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek je nedílnou součástí shora uvedené smlouvy a vstupuje v platnost dnem, kdy je podepsán oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran.
4.2 Tento dodatek vstoupí v účinnost od 1. dne kalendářního měsíce bezprostředné následujícího po doručeni platného dodatku 

poskytovateli, pokud je ovšem dodatek doručen poskytovateli nejpozdéji 5 pracovních dní před koncem kalendářního měsíce, 
jinak vstupuje v účinnost až od 1. dne druhého kalendářního měsíce následujícího po doručeni lakového dodatku poskytovateli.

4.3. Vztah tohoto dodatku a Ceníku veřejně dostupné telefonní služby včetně dohodnutého cenového programu je vztahem 
speciálního a všeobecného, Ostatní ustanovení a Sext Ceníku veřejné dostupné telefonní služby včetně dohodnutého cenového 
programu, kromé změn uvedených v tomto dodatku, se nemění a zůstávají v platností.

4.4. Tento dodatek se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž obě mají platnost originálu.
4.5. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

T-Mobile Czech Republica.s , Pomlčková 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republik, 1064949681, DIČ: 
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