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Příloha č. 2.1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZŘ
O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

podle ust. § 74 odst. 1 písm. b) část. a písm. c) - 3 zákona č.
134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon")

T-Mobiíe Czech Republic a s.

Tbmíčkova 2144/1,148 00 Praha 4

64949681

tímto pro realizaci veřejné zakázky zadávané zadavatelem Město Kopřivnice, IČ 00298077, 
sídlem Štefánikova 1163/12,742 21 Kopřivnice s názvem„ Telekomunikační mobilní služby 

pro město Kopřivnice 
a jiné veřejné zadavatele“

čestně prohlašuje, že:

odst. 1 písm. a) zákona
• dodavatel dle ust. § 74 odst. 2 nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením 

zadávacího řízeni pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu - viz 
níže nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží

Trestným činem se rozumí:

a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na 
organizované zločinecké skupině,

b) trestný čin obchodováni s lidmi,

c) tyto trestné činy proti majetku 
1. podvod,
2 úvěrový podvod,
3. dotační podvod,
4. podílnictví,
5. podílnictví z nedbalosti,
6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
7. legalizace výnosu z trestné činnosti z nedbalosti,

d) tyto trestné činy hospodářské
1. zneužiti informace a postaveni v obchodním styku,
2. sjednáni výhody při zadáni veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
3. pletichy při zadáni veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
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4. pletichy pfi veřejné dražbě,
5. poškození finančních zájmů Evropské unie,

e) trestné činy obecně nebezpečné.
f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
2. trestné činy úředních osob,
3. úplatkářství,
4. jiná rušeni činnosti orgánu veřejné moci.

dodavatel se sídlem v zahraničí tuto skutečnost prokazuje pouze ve vztahu k zemi sídla dodavatele

odst 1 písm, b) zákona
• dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci dani zachycen splatný 

daňový nedoplatek
• dodavatel nemá u příslušného finančního úřadu zachyceny žádné nedoplatky na spotřební 

dani

dodavatel sa sídlem v zahraničí tuto skutečnost prokazuje ve vztahu k České republice I k zemi sídla dodavatele

plsm. 1 c) zákona
• dodavatel nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění
dodavatel se sídlem v zahraničí tuto skutečnost prokazuje ve vztahu k České republice i k zemi sídla dodavatele

odět 1 písm. d) zákona
• dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 

nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

dodavatel se sídlem v zahraničí tuto skutečnost prokazuje ve vztehu k České republice i k zemi sídla dodavatele

odst. 1 písm. e)
• dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního 
řádu země sídla dodavatele

dodavatel se sídlem v zahraničí tuto skutečnost prokazuje skutečnost, ie není v obdobné situaci, podle prévního řádu 
žerné sídla dodavatele

Výše uvedené prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a 
jsem si vědom všech následků plynoucích z nepravdivých údajů.

Úll
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 226 a násled. zákona č 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 09.05.2018

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název 
T-Mobile Czech Republic a.s.

1.2. Sídlo 
Tomfčkova 2144/1 
14600 Praha 
česká republika

1.3. IČO 
64949681

1.4. Statutární orgán

| Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
člen představenstva

místopředseda

člen

Způsob jednáni
Za společnost jednají ve všech věcech společné dva (2) členové představenstva.

1.5. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Právní titul Jednáni jménem 
dodavatele Způsob jednáni Datum platnosti 

do

Pověřeni Viz poznámka 1 za 
tabulkou

Pověřeni Viz poznámka 2 za 
tabulkou

Pověřeni Viz poznámka 3 za 
tabulkou

Pověřeni Viz poznámka 4 ze 
tabulkou

Pověřeni Viz poznámka 5 za 
tabulkou

Plná moc Viz poznámka 6 za 
tabulkou

Pověřeni Viz poznámka 7 za 
tabulkou

Pověřeni Viz poznámka 8 za 
tabulkou

Pozn. 1
aby za Společnost vykonával veškeré právní jednáni:

- které souvisí se smlouvami o pokytovánl služeb elektronických komunikaci služeb a o prodeji 
komunikačních zařízeni a jejich příslušenství firemním zákazníkům a se smlouvami o zprostředkováni
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anebo spolupráci při uzavíráni uvedených smluv; zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončováni 
takových smluv;

- které souvisí se smlouvami, které upravuji komplexní řešeni ProfiNet, prodej jakýchkoli nehlasových 
služeb a služeb s přidanou hodnotou;
zejména se jedná o uzavíráni, změny a ukončováni takových smluv,

- které souvisí se smlouvami o poskytováni ICT řešeni, jež upravuji podmínky pronájmu 
komunikačních zařízení a souvisejícího vybaveni vč. požadované softwarové podpory; zejména se 
jedná o uzavíráni, změny a ukončování takových smluv,

- podle zákona o veřejných zakázkách, to znamená, aby podával nabídky a prováděl veškeré právní 
úkony ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních, zejména svým čestným prohlášením 
prokazoval základní i další kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky;

- právně jednal ve správním řízení ve smyslu § 30 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu ve 
spojeni s § 21 odst. 1 plsm. b) zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve věd přezkoumáni 
úkonů zadavatele učiněných při zadáváni veřejné zakázky vedeném u Úřadu na ochranu hospodářské 
soutěže. Pověřený zaměstnanec je oprávněn zejména podepsat a podat návrh na zahájeni řízeni a 
činit veškeré úkony v průběhu celého řízeni včetně podáni opravných prostředků. Pověřený 
zaměstnanec je takto oprávněn jednat za Společnost ve všech řízeních ve věd přezkoumáni úkonů 
zadavatele učiněných při zadáváni veřejné zakázky.

Toto pověřeni je dále uděleno mj. i v rozsahu práv a povinnosti podle občanského zákoníku, zákona o 
veřejných zakázkách, občanského soudního řádu. správní řádu. trestního zákona a dle všech 
předpisů týkajících se činnosti Společnosti dle jejího předmětu podnikáni zúžené na práva a 
povinnosti týkajíc! se veřejných zakázek.

Pověřený zaměstnanec v takto vymezeném rozsahu a po dobu pracovního poměru ve společnosti 
jedná jménem společnosti a je oprávněn v uvedeném rozsahu podepisovat příslušné písemnosti. 
Pověřený zaměstnanec není oprávněn zmocnit ani jinak pověřit jinou osobu, aby místo něho jednala 
za Společnost, s výjimkou oprávněni ke zmocněni zaměstnanců Společnosti, aby místo pověřeného 
zaměstnance zastupovali Společnost při otevírání obálek, prohlídce místa plněni nebo při ústním 
vysvětleni nabídky, při nahlíženi do zprávy hodnotící komise a pořizováni její kopie a při jednáni o 
nabídce v zákonem umožněných případech v termínech stanovených zadavateli veřejných zakázek v 
jednotlivých výběrových řízeních. Pověřený zaměstnanec dále není oprávněn jakýkoli majetek 
Společnosti převádět či zatěžovat právy třetích osob.

Podepisováni pověřeného zaměstnance se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě 
společnosti či otisku razítka společnosti připojí pověřený zaměstnanec svůj podpis.

Pozn. 2
aby za Společnost jednala a vykonávala veškerá jednáni, která souvisí se smlouvami o poskytováni 
služeb elektronických komunikaci a o prodeji komunikačních zařízení a jejich příslušenství firemním 
zákazníkům a se smlouvami o zprostředkováni anebo spolupráci při uzavíráni uvedených smluv; 
partnerskými smlouvami, zejména se jedná o uzavíráni, změny a ukončováni takových smluv. Dále je 
zmocněnec oprávněn uzavírat a ukončovat licenční smlouvy a smlouvy o zajištění nebo 
zprostředkování licenci a služeb souvisejících s dodávkami software pro firemní zákazníky a subjekty 
veřejné správy od třetích stran.

Společnost dále pověřuje uvedeného zaměstnance, aby za společnost jednal a vykonával veškerá 
jednáni podle zákona o veřejných zakázkách, to znamená, aby podával nabídky a prováděl veškeré 
právní úkony ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních, zejména svým čestným prohlášením 
prokazoval základní i další kvalifikační předpoklady pro plněni veřejné zakázky.

Pověřený zaměstnanec v takto vymezeném rozsahu a po dobu pracovního poměru ve společnosti 
jedná za Společnost samostatně a je oprávněn v uvedeném rozsahu podepisovat příslušné 
písemnosti. Zmocněnec není oprávněn zmocnit ani jinak pověřit jinou osobu, aby místo něho jednala 
za Společnost.

0 i.



Strana 3 z 8

Podepisováni pověřeného zaměstnance se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě 
společnosti či otisku razítka společnosti připojí pověřený zaměstnanec svůj podpis.

Společnost výslovně prohlašuje a pověřený zaměstnanec bere na vědomi, že jakákoliv jednáni 
zaměstnance, která by byla v rozporu s právními předpisy, nejsou v zájmu Společnosti a nejsou ani 
považována za jednáni v rámci činnosti Společnosti.
Pozn. 3
aby za společnost jednal a vykonával
• veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o poskytováni služeb elektronických komunikaci služeb a 
o prodeji komunikačního zařízeni a jejích příslušenství firemním zákazníkům a se smlouvami o 
zprostředkování anebo spolupráci při uzavírání uvedených smluv; zejména se jedná o uzavírání, 
změny a ukončováni takových smluv,
• veškeré úkony, které souvisí se smlouvami, které upravuji komplexní řešeni ProfiNet, prodej 
jakýchkoli nehlasových služeb a služeb s přidanou hodnotou; zejména se jedná o uzavírání, změny a 
ukončováni takových smluv,
• veškeré úkony, které souvis! se smlouvami o poskytováni ICT řešeni, jež upravují podmínky 
pronájmu komunikačních zařízení a souvisejícího vybavení vč. požadované softwarové podpory; 
zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončováni takových smluv,
■ veškeré úkony podle zákona o veřejných zakázkách, to znamená, aby podával nabídky a prováděl 
veškeré právní úkony ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních, zejména svým čestným 
prohlášením prokazoval základní i další kvalifikační předpoklady pro plněni veřejné zakázky.

Pověřený zaměstnanec je dále oprávněn právně jednat ve správním řízení ve smyslu § 30 odst 1 zák. 
č. 500/2004 Sb. správního řádu ve spojení s § 21 odst. 1 pism. b) zák. č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky 
vedeném u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Pověřený zaměstnanec je oprávněn zejména 
podepsat a podat návrh na zahájeni řízeni a činit veškeré úkony v průběhu celého řízení včetně 
podání opravných prostředků. Pověřený zaměstnanec je takto oprávněn jednat za Společnost ve 
všech řízeních ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadáváni veřejné zakázky.

Pověřený zaměstnanec není oprávněn zmocnit ani jinak pověřit jinou osobu, aby místo něho jednala 
za Společnost, s výjimkou oprávnění ke zmocnění zaměstnanců Společnosti, aby místo pověřeného 
zaměstnance zastupovali Společnost při otevírání obálek, prohlídce místa plnění, nebo při ústním 
vysvětleni nabídky v terminech stanovených zadavateli veřejných zakázek v jednotlivých výběrových 
řízeních.

Podepisování pověřeného zaměstnance se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě 
společnosti či otisku razítka společnosti připojí pověřený zaměstnanec svůj podpis.
Pozn. 4
aby za Společnost jednal a vykonával
• veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o poskytováni služeb elektronických komunikaci služeb a 
o prodeji komunikačního zařízení a jejich příslušenství firemním zákazníkům a se smlouvami o 
zprostředkováni anebo spolupráci při uzavíráni uvedených smluv; zejména se jedná o uzavírání, 
změny a ukončováni takových smluv,
• veškeré úkony, které souvisí se smlouvami, které upravují komplexní řešení ProfiNet, prodej 
jakýchkoli nehlasových služeb a služeb s přidanou hodnotou; zejména se jedná o uzavíráni, změny a 
ukončováni takových smluv,
• veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o poskytování ICT řešeni, jež upravují podmínky 
pronájmu komunikačních zařízeni a souvisejícího vybaveni vč. požadované softwarové podpory; 
zejména se jedná o uzavíráni, změny a ukončováni takových smluv,
• veškeré úkony podle zákona o veřejných zakázkách, to znamená, aby podával nabídky a prováděl 
veškeré právní úkony ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních, zejména svým čestným 
prohlášením prokazoval základní i další kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky.

Pověřený zaměstnanec je dále oprávněn právně jednat ve správním řízení ve smyslu § 30 odst. 1 zák. 
č. 500/2004 Sb. správního řádu ve spojeni s § 21 odst. 1 plsm. b) zák. č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadáváni veřejné zakázky 
vedeném u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Pověřený zaměstnanec je oprávněn zejména 
podepsat a podat návrh na zahájeni řízeni a činil veškeré úkony v průběhu celého řízeni včetně 
podáni opravných prostředků. Pověřený zaměstnanec je takto oprávněn jednat za Společnost ve
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všech Mženích ve věci přezkoumáni úkonů zadavatele učiněných při zadáváni veřejné zakázky.

Pověřený zaměstnanec není oprávněn zmocnit ani jinak pověřit jinou osobu, aby místo něho jednala 
za Společnost, s výjimkou oprávněni ke zmocněni zaměstnanců Společnosti, aby místo pověřeného 
zaměstnance zastupovali Společnost při otevíráni obálek, prohlídce místa plněni, nebo při ústním 
vysvětleni nabídky v termínech stanovených zadavateli veřejných zakázek v jednotlivých výběrových 
řízeních. Pověřený zaměstnanec dále není oprávněn jakýkoli majetek Společnosti převádět či 
zatěžovat právy třétfch osob.
Podepisování pověřeného zaměstnance se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě 
společnosti či otisku razítka společnosti připojí pověřený zaměstnanec svůj podpis.
Pozn. 5
aby za Společnost jednal a vykonával
- veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o poskytování služeb elektronických komunikaci služeb a 
o prodeji komunikačního zařízeni a jejich příslušenství firemním zákazníkům a se smlouvami o 
zprostředkováni anebo spolupráci při uzavíráni uvedených smluv; zejména se jedná o uzavírání, 
změny a ukončování takových smluv.
- veškeré úkony, které souvisí se smlouvami, které upravuji komplexní řešeni ProfiNet nebo Firemní 
řešeni, prodej jakýchkoli nehlasových služeb a služeb s přidanou hodnotou; zejména se jedná o 
uzavíráni, zrněný a ukončováni takových smluv, popř. smlouvy budoucí,
- veškeré úkony, které souvisejí se smlouvami o bezpečnostním auditu, zachování důvěrnosti 
informaci a prodeji a servisu hardware, zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončováni takových 
smluv,
• veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o poskytováni ICT řešení, jež upravují podmínky 
pronájmu komunikačních zařízení a souvisejícího vybavení vč. požadované softwarové podpory; 
zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončování takových smluv,
• veškeré úkony podle zákona o veřejných zakázkách, to znamená, aby podával nabídky a prováděl 
veškeré právní úkony ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních, zejména svým čestným 
prohlášením prokazoval základní i další kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky.

Pověřený zaměstnanec Je dále oprávněn právně jednat ve správním řízeni ve smyslu § 30 odst. 1 zák. 
č. 500/2004 Sb. správního řádu ve spojeni s § 21 odst. 1 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb.. občanského 
soudního řádu ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky 
vedeném u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Pověřený zaměstnanec je oprávněn zejména 
podepsat a podat návrh na zahájení řízeni a činit veškeré úkony v průběhu celého řízení včetně 
podáni opravných prostředků. Pověřený zaměstnanec je takto oprávněn jednat za Společnost ve 
všech řízeních ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadáváni veřejné zakázky.

Pověřený zaměstnanec není oprávněn zmocnit ani jinak pověřit jinou osobu, aby místo něho jednala 
za Společnost, s výjimkou oprávněni ke zmocnění zaměstnanců Společnosti, aby místo pověřeného 
zaměstnance zastupovali Společnost při otevíráni obálek, prohlídce místa plněni, nebo při ústním 
vysvětlení nabídky v terminech stanovených zadavateli veřejných zakázek v jednotlivých výběrových 
řízeních. Pověřený zaměstnanec dále není oprávněn jakýkoli majetek Společnosti převádět či 
zatěžovat právy třetích osob.
Podepisování pověřeného zaměstnance se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě 
společnosti či otisku razítka společnosti připojí pověřený zaměstnanec svůj podpis.
Pozn. 6
aby za Společnost jednal a vykonával:
- veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o pokytování služeb elektronických komunikací služeb a 
o prodeji komunikačních zařízení a jejich příslušenství firemním zákazníkům a se smlouvami o 
zprostředkováni anebo spolupráci při uzavíráni uvedených smluv; zejména se jedná o uzavírání, 
změny a ukončováni takových smluv;
- veškeré úkony, které souvisí se smlouvami, které upravuji komplexní řešeni ProfiNet, prodej 
jakýchkoli nehlasových služeb a služeb s přidanou hodnotou anebo souvisí se smlouvami o spolupráci 
na Partnerském programu T-Mobile, které upravuji podmínky pro vzájemnou spolupráci mezi 
Společnosti a jejími obchodními partnery při využití sítě T-Mobile pro poskytováni služeb třetím 
osobám; zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončováni takových smluv;
- veškeré úkony podle zákona o veřejných zakázkách, to znamená, aby podával nabídky a prováděl 
veškeré právní úkony ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních, zejména svým čestným 
prohlášením prokazoval základní I další kvalifikační předpoklady pro plněni veřejné zakázky;
- veškeré úkony, které souvisejí se smlouvami o propagaci Společnosti, s darovacími smlouvami a

016
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sponzoringovými smlouvami, u nichž výše plněni Společnosti nepřesahuje částku 300.000,-Kč. 
zejména se jedná o uzavíráni, změny a ukončování takových smluv;
• veškeré úkony které souvisí se smlouvami o propagaci třetích stran, zejména smluv o užívání 
reklamního prostoru Společnosti či rozesílání SMS či MMS s reklamou třetí strany. Jedná se 
především o uzavíráni, změny a ukončováni takových smluv, nepřevyšuje-ll výše plněni z těchto 
smluv 3.000.000,-Kč.

Pověřený zaměstnanec je dále oprávněn právně jednat ve správním řízeni ve smyslu § 30 odst. 1 zák. 
č. 500/2004 Sb. správního řádu ve spojeni s § 21 odst. 1 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky 
vedeném u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Pověřený zaměstnanec je oprávněn zejména 
pode psát a podat návrh na zahájení řízení a činit veškeré úkony v průběhu celého řízení včetně 
podání opravných prostředků. Pověřený zaměstnanec je takto oprávněn jednat za Společnost ve 
všech řízeních ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky.

Pověřený zaměstnanec není oprávněn zmocnit ani jinak pověřit jinou osobu, aby místo něho jednala 
za Společnost, s výjimkou oprávnění ke zmocnění zaměstnanců Společnosti, aby místo pověřeného 
zaměstnance zastupovali Společnost při otevírání obálek, prohlídce místa plnění, nebo při ústním 
vysvětleni nabídky v termínech stanovených zadavateli veřejných zakázek v jednotlivých výběrových 
řízeních.

Podepisování pověřeného zaměstnance se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě 
společnosti či otisku razítka společnosti připoj! pověřený zaměstnanec svůj podpis.

Pozn. 7
aby za společnost jednal a vykonával
• veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o poskytováni služeb elektronických komunikací služeb a 
o prodeji komunikačního zařízení a jejich příslušenství firemním zákazníkům a se smlouvami o 
zprostředkování anebo spolupráci při uzavírání uvedených smluv; zejména se jedná o uzavírání, 
změny a ukončováni takových smluv,
• veškeré úkony které souvisí se smlouvami, které upravují komplexní řešeni ProfiNet nebo Firemní 
řešení, prodej jakýchkoli nehlasových služeb a služeb s přidanou hodnotou; zejména se jedná o 
uzavírání, změny a ukončování takových smluv, poř. smlouvy budoucí,
- veškeré úkony, které souvisejí se smlouvami o bezpečnostním auditu, zachování důvěrnosti 
informací a prodeji a servisu hardware, zejména se jedná o uzavírání a ukončování takových smluv.
• veškeré úkony které souvisí se smlouvami o poskytováni ICT řešení, jež především upravují 
podmínky pronájmu komunikačních zařízení a souvisejícího vybavení vč. požadované softwarové 
podpory; zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončování takových smluv,
- veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o poskytování plnění v oblasti systémové integrace; 
zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončování takových smluv,
• veškeré úkony, které souvisí s licenčními smlouvami k software;zejména se jedná o uzavírání, 
změny a ukončování takových smluv,
• veškeré úkony podle zákona o veřejných zakázkách, to znamená, aby podával nabídky a prováděl 
veškeré právní úkony ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních, zejména svým čestným 
prohlášením prokazoval základní i další kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky,
- veškeré úkony v případě, kdy zadavatel dobrovolně zvolí aplikace zákona o veřejných zakázkách, to 
znamená, aby podával nabídky a prováděl veškeré právní úkony v takových zakázkách a výběrových 
řízeních, zejména svým čestným prohlášením prokazoval základní I další kvalifikační předpoklady pro 
plněni zakázky
- veškeré úkony, které souvisejí se smlouvami o propagaci Společnosti, s darovacími smlouvami a 
sponzoringovými smlouvami, u nichž výše plnění Společnosti nepřesahuje částku 300.000 kč; 
zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončování takových smluv

Pověřený zaměstnanec je oprávněn ve výše uvedeném rozsahu a po dobu pracovního poměru ve 
Společnosti jednat za Společnost samostatně. Pověřený zaměstnanec není oprávněn udělit plnou 
moc či jinak pověřit jinou osobu, aby místo něho jednal za Společnost.

Podepisování pověřeného zaměstnance se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě 
společnosti či otisku razítka společnosti připojí pověřený zaměstnanec svůj podpis.
Pozn. 8

1? ,s ?
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aby za Společnost jednal a vykonával veškerá jednáni, která souvisí se smlouvami o poskytování 
služeb elektronických komunikaci a o prodeji komunikačních zařízeni a jejich příslušenství firemním 
zákazníkům a se smlouvami o zprostředkováni anebo spolupráci při uzavíráni uvedených smluv; 
zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončováni takových smluv.
Společnost dále pověřuje uvedeného zaměstnance, aby za společnost jednal a vykonával veškerá 
jednáni podle zákona o veřejných zakázkách, to znamená, aby podával nabídky a prováděl veškeré 
právní jednáni ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních, zejména svým čestným prohlášením 
prokazoval základní i další kvalifikační předpoklady pro plněn i veřejné zakázky. Rovněž aby 
Společnost zastupoval ve správním řízení konaném v souvislosti s jakoukoliv veřejnou zakázkou nebo 
výběrovým řízením, a rovněž aby Společnost zastupoval v řízeni před Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže.

Pověřený zaměstnanec v takto vymezeném rozsahu a po dobu pracovního poměru ve společnosti 
Jedná za Společnost samostatně a je oprávněn v uvedeném rozsahu podepisovat příslušné 
písemností.

Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit jiného zaměstnance Společnosti, aby místo něho prováděl za 
Společnost y Individuálně určených veřejných zakázkách a výběrových řízeních úkony, které nevedou 
ke změně práv a povinnosti sjednaných závazně s účinky vůči Společnosti. Zmocněnec je zejména 
oprávněn zmocnit jiného zaměstnance Společnosti, aby místo něho nahlížel do protokolu o otevíráni 
obálek, protokolu o posouzeni kvalifikace nebo zprávy o posouzeni a hodnocení nabídek, podával 
žádostí o dodatečné informace, zastupoval Společnost v elektronické aukcí nebo aby se účastnil na 
prohlídce místa plněni nebo při ústním vysvětlení nebídky v terminech stanovených zadavateli 
veřejných zakázek v jednotlivých výběrových řízeních. Zmocněnec však není oprávněn zmocnit jiného 
zaměstnance Společnosti, aby místo něho podepsal za Společnost smlouvu se zadavatelem, podal 
námitky či Společnost zastupoval v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Podepisování pověřeného zaměstnance se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě 
společnosti čí otisku razítka společnosti připojí pověřený zaměstnanec svůj podpis.

Společnost výslovně prohlašuje a pověřený zaměstnanec bere na vědomí, že jakákoliv jednáni 
zaměstnance, která by byla v rozporu s právními předpisy, nejsou v zájmu Společnosti a nejsou ani 
považována za jednání v rámci činnosti Společnosti.

2. Základní způsobilost, jejiž splněni dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:
• § 74 odst. 1 písm. a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v 
příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické 
osoby uvedené v bodech 1.1. - 1.5. tohoto výpisu),

• § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci dani zachycen splatný daňový 
nedoplatek.

• § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

• § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

• § 74 odst 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele.
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3. Profesní způsobilost, Jejíž splněni dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odět. 1 - profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odsL 2 pfsm. a) - oprávněni k podnikáni

Název dokladu Vystavil Předmět podnikáni Obory
činnosti

Datum
vystaveni

Datum
platností

Osvědčeni o sděleni 
změny 310/6

český
telekomunikační
úřad

Viz poznámka 1 za tabulkou 06.11.2014

Rozhodnuti 26822/2005- 
613/11. ve zněni 
26822/2005-613/111.

Český
telekomunikační
úřad

Přidá! radiových kmitočtů 27.09.2005

Výpis z živnostenského 
rejstříku

Méslská část
Praha 4

Poskytováni technických služeb 
k ochraně majetku a osob 20 012014

Výpis z živnostenského 
rejstříku

Méstská část
Praha 4 Projektová činnost ve výstavbě 20.01.2014

Výpis z živnostenského 
rejstříku

Méstská část
Praha 4

Prováděni staveb, jejich změn a 
odstraňováni 20 01 2014

Výpis z živnostenského 
rejstříku

Méstská část
Praha 4 Viz poznámka 2 za tabulkou 20.01.2014

Výpis Z Živnostenského 
rejstříku

Méstská část
Praha 4

Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona

Viz. poznámka 
3 za tabulkou 20.01.2014

Pozn. 1
Komunikační činnosti:
Veřejná pevná komunikační síť 

Územní rozsah: Česká republika 
Veřejná mobilní komunikační slf 

Územní rozsah: Česká republika 
Veřejná slť pro přenos rozhlasového a televizního vysíláni 

Územní rozsah: Česká republika 
Veřejně dostupná telefonní služba

Služba je poskytována jako veřejně dostupná.
Územní rozsah: Česká republika 

Ostatní hlasové služby
Služba není poskytována jako veřejně dostupná. 
Územní rozsah: česká republika 

Ostatní hlasové služby
Služba je poskytována jako veřejně dostupná.
Územní rozsah: Česká republika 

Pronájem okruhů
Služba není poskytována jako veřejně dostupná. 
Územní rozsah: Česká republika 

Pronájem okruhů
Služba je poskytována jako veřejně dostupná.
Územní rozsah: Česká republika 

šíření rozhlasového a televizního signálu
Služba je poskytována jako veřejně dostupná.
Územní rozsah: Česká republika 

Služby přenosu dat
Služba je poskytována jako veřejné dostupná.
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Územní rozsah: Česká republika 
Služby přenosu dat

Služba není poskytována jako veřejné dostupná. 
Územní rozsah: Česká republika 

Služby přístupu k síti Internet
Služba je poskytována jako veřejně dostupná. 
Územní rozsah: Česká republika 

Služby přístupu k síti Internet
Služba není poskytována jako veřejně dostupná. 
Územní rozsah: česká republika

Pozn. 2
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 
Pozn. 3
Vydavatelská činnost polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
Výroba, rozmnožováni, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukové-obrazových záznamů a 
výroba nenabraných nosičů údajů a záznamů 
Zprostředkování obchodu a služeb ~
Velkoobchod a maloobchod
Poskytováni software, poradenství v oblasti informačních technologii, zpracováni dat, hostingové a 
související činnosti a webové portály 
Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti 
Pronájem a půjčování věci movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Příprava a vypracováni technických návrhů, grafická a kresličské práce 
Projektování elektrických zařízení 
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupeni
Mimoškolní výchova a vzděláváni, pořádání kurzů, školeni, včetně lektorské činnosti

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a Jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 20.07.2005. 
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 03.05.2018.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje 

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 09.05.2018 

Evidenční číslo: ■
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Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 3787
{niku a zápisu: 15. února 1996

B 3787 vedená u Městského soudu v PrazeSpisová značka: 
Obchodní firma: 
Sídlo: 2

Identifikační číslo:

T-Mobile Czech Republic a s.
JTomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 

649 49 681
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 
a telekomunikačních zařízení
poskytování platebních služeb malého rozsahu - podle § 3 odst.l písm.g) zákona 

o platebním styku, provedeni platební transakce poskytovatelem služeb 
elektronických komunikací, jestliže je souhlas plátce s provedením platební

____  transakce dáván prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení
zřizování a provozování: i) veřejné mobilní sítě elektronických komunikaci na 
základě přidělených kmitočtových přídělů a všeobecných oprávnění a na základě 
jakýchkoli dalších oprávnění vydaných v budoucnosti Českým telekomunikačním 
úřadem; ii) veřejné pevné sítě elektronických komunikací včetně veřejné pevné 
telefonní sítě; iii) veřejné sítě pro přenos rozhlasového a televizního vysílání 
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, včetně 

veřejně dostupné telefonní služby a ostatních hlasových služeb, pronájmu 
okruhů, šíření rozhlasového a televizního signálu, služby přenosu dat, služby

________ přístupu k síti Internet__________ _ ____
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 
projektová činnost ve výstavbě

___  _ provádění staveb, jejich změn a odstraňování
poskytování neveřejně dostupných služeb elektronických komunikací

_______________________ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán • představenstvo: 

Člen:

Místopředseda
představenstva:

člen:

Způsob jednání: Za společnost jed nají ve všech věcech společně dva (2) členové představenstva.
Dozorčí rada:

%

Údaje platné ke dni: 25. května 2018 02:21 1/2



oddíl B, vložka 3787

předseda:

Deutsche Telekom Europe B.V.
6221BT Maastricht, Stationsplein 8 K, Nizozemské království 
Registrační číslo: 33298220
Společnost CMobil B.V. se sídlem Stationsplein 8 K, 6221BT Maastricht, 
Nizozemské království, se stala dne 25. února 2014 jediným akcionářem 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.,Tomíčkova 2144/1, Praha 4.
Dne l.března 2015 došlo ke změně názvu/obchodní firmy jediného akcionáře.

Akcie:
520 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité 
hodnotě 1000,- Kč

Základní kapitál: Kč
_________ Splaceno: 100% __ _

Ostatní skutečnosti:
V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti T-Systems 
Czech Republic a s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17,19, PSČ 140 21, 
IČO: 610 59 382, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, spisová značka B 3938 a k přechodu jejího jmění na nástupnickou 
společnost T-Mobile Czech Republic a.$„ se sídlem Praha 4, Tomíškova 2144/1, 
PSČ 149 00, IČO: 649 49 681, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, spisová značka B 3787. Společnost T-Mobile Czech 
Republic a.s. se stala univerzálním právním nástupcem společnosti T-Systems 
Czech Republic a s. a vstoupila tak do právního postavení společnosti 
T-Systems Czech Republic a.s.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech^ družstvech.

____ Počet členů statutárního orgánu: 3_____________ _______ _ ____
Počet členů dozorčí rady: 4
V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti GTS Czech 
s.r.o., Praha 3 - Žižkov, Přemyslovská 2845/43, PSČ 13000, Identifikační číslo: 
28492170 a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost T-Mobile Czech 
Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, Identifikační číslo: 
64949681.

Údaje platné ke dni: 25. května 2016 02:21 2/2
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Doplňující informace k prokazování splnění základní způsobilosti

Společnost T-Mobile Czech Republic a s. si dovoluje informovat zadavatele, že přikládaný výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a/nebo z obchodního rejstříku je neaktuální v části údajů o 

členech statutárního orgánu.

Konkrétně došlo k následující změně ve statutárním orgánu společnosti dosud nepromítnuté 

v přikládaných dokumentech:

Na základě rozhodnutí společnosti Deutsche Telekom Europe B.V. jakožto jediného akcionáře společnosti 
T-Mobile Czech Republic a s. byli zvoleni do představenstva společnosti tito noví členové:

V příloze zasíláme související rozhodnutí jediného společníka ze dne 28.5.2018 a rozhodnutí ze dne 

20.6.2018.

Současně v příloze zasíláme za účelem doložení splnění základních kvalifikačních předpokladů:

Výpis z z Portugalské pro
není k dispozici. Bohužel s ohledem na skutečnost, z^^ne!z^!sKa^ro«reamcwi^inromacních 

systémů v České republice jej nemáme dosud k dispozici, byl vyžádán a čekáme na jeho dodání.

S ohledem na shora uvedené žádáme o poskytnutí přiměřené lhůty pro následné doložení shora 

uvedeného dokumentu. Za přiměřenou lhůtu lze dle našeho názoru považovat 2 měsíce.

V Praze, dne 7.8.2018

Přílohy:

Rozhodnutí jediného společníka ze dne 28. 5.2018 

Rozhodnutí jediného společníka ze dne 20.6.2018 

Výpis z rejstříku trestůl 
Výpis z rejstříku trestůl 

Výpis z rejstříku trestůj

1



ROZHODNUTÍ DEUTSCHE TELEKOM EUROPE B.V. JAKO JEDINÉHO AKCIONÁŘE 

SPOLEČNOSTI T-MOBILE CZECH REPUBLICA.S.

RESOLUTION OF DEUTSCHE TELEKOM EUROPE B. V. AS THE SOLE SHAREHOLDER OF

T-MOBILE CZECH REPUBUCA.S.

Deutsche Telekom Europe B.V., společnost založená podle nizozemského práva se sídlem Stationsplein 8K, 
6221BT Maastricht, Nizozemské království, zapsaná v maastrichtském obchodním rejstříku v Nizozemí pod 

č. 33298220 (dále jen „DTE B.V.*) je jediným akcionářem společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., akciové 
společnosti založené podle práva České republiky, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, Česká 

Republika, identifikační číslo 64949681, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem 

v Praze, spisová značka B 3787 (dále jen „Společnost").

Deutsche Telekom Europe B.V., a company Incorporated under the Laws of the Netherlands, havlng its 

rěgištěřěd office at Stationsplein 8K, 6221 BfMáastrlcht, tÍKŇetheríand$~unďer ňumber 33298220 COTE 

B.V.") is the sole shareholder of company T-Moblle Czech Republic os., o jointstock company Incorporated 

under the laws of the Czech Republic and havlng Its registered office at Prague 4, Tomíčkova 2144/1, Postál 

Code 148 00, Czech Republic, Identification number 64949681, registered In the Commerclal Register 

maintained by the Munlclpal Court In Prague, filé no. B 2787, (the „Company*).

DTE B.V. jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti podle § 12 z.č. 90/2012 Sb, 
zákon o obchodních korporacích, tímto:

DTE B. V. as the sole shareholder actlng In Its capadty of a generál meeting of the Company with reference 

to § 12 of the Business Corporation Act No 90/2012 Coll. hereby:

které byly doručeny jedinému akcionáři; 

whlch were delivered to the sole shareholder;



které byl doručeny jedinému akcionáři dne 17. května 2018; 

whlch were dellvered to the sole shareholder on 17 May 2018;

Toto rozhodnutí je sepsáno v českém a anglickém jazyce, v případě rozporů mezi oběma verzemi má 

přednost verze česká.

Thls resolutlon is made in the Czech and English languages. In the event ofany discrepancies between these 

language verslons, the Czech version převalíš.



Podepsáno v/SIgned In Maastricht dne/on 28-05-2018 

Za /on běhalf of Deutsche Telekom Europe B.V.



ROZHODNUTÍ DEUTSCHE TELEKOM EUROPE B.V. JAKO JEDINÉHO AKCIONÁŘE 

SPOLEČNOSTI T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S.

RESOLUTION OF DEUTSCHE TELEKOM EUROPE B. V. AS THE SOLE SHAREHOLDER OF

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S.

Deutsche Telekom Europe B.V., společnost založená podle nizozemského práva se sídlem Stationsplein 8K, 

6221BT Maastricht, Nizozemské království, zapsaná v maastrichtském obchodním rejstříku v Nizozemí pod 

£. 33298220 (dále jen „DTE B.V.") je jediným akcionářem společnosti T-Moblle Czech Republic a s., akciové 
společnosti založené podle práva České republiky, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, Česká 

Republika, identifikační číslo 64949681, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem 

v Praze, spisová značka B 3787 (dále jen „Společnost").

Deutsche Telekom Europe B.V., a company íncorporated under the Laws of the Netherlands, havlng its 

registered Office at Stationsplein 8K, 6221 BT Maastricht, the Netherlands under number 33298220 („DTE 

B. V.") Is the sole shareholder of company T-MobUe Czech Republic a.s., a joint stock company Íncorporated 

under the laws of the Czech Republic and having its registered Office at Prague 4, Tomíčkova 2144/1, Postál 

Code 148 00, Czech Republic, Identification number 64949681, registered in the Commercial Register 

maintained by the Municipal Court in Prague, filé no. B 2787, (the „Company").

DTE B.V. jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti podle § 12 z.č. 90/2012 Sb, 

zákon o obchodních korporacích, tímto:

DTE B.V. as the sole shareholder actlng in Its capaclty of a generál meeting of the Company with reference 

to S12 ofthe Business Corporation Act No 90/2012 Coll. hereby:

i. s odkazem na:/ refers to:

která byla doručena jedinému akcionáři; 

which was delivered to the sole shareholder;

II.



Esc2,28006 Madrid, Spain, as members of the Board of Directors, with effectfrom 1 July 2018, 
for a time period of three years,

III. schvaluje podmínky odměňováni pana Jose Perdomo Lorenzo definované Smlouvou o právech 
a povinnostech generálního ředitele, které se týkají taktéž role Jose Perdomo Lorenzo jako Člena 

představenstva a generálního ředitele Společnosti uzavřené mezi panem Jose Perdomo Lorenzo 
a Společností.

approves the terms of the remuneratlon ofMr. Jose Perdomo Lorenzo defmed in a Controct on 

rights and obligations of the Chief Executive Director (CEO) which covers also the role of Jose 

Perdomo Lorenzo as a member of the Board of Directors and as CEO of the Company entered 

into between Jose Perdomo Lorenzo and Company.

Toto rozhodnutí je sepsáno v českém a anglickém jazyce, v případě rozporů mezi oběma verzemi má 

přednost verze česká.

This resolution Is made in the Czech and English languages. In the event ofany discrepancies between these 

language versions, the Czech version převalíš.

Podepsáno v/Signed in Maastricht dne/on June 20,2018 

Za/on behalf of Deutsche Telekom Europe B.V.

Příloha: Smlouva o právech a povinnostech generálního ředitele 

Attachment: Contract on rights and obligations ofthe Chief Executive Director (CEO)



Zpracováno: 06.06.2018 09:14:35 
Počet záznamů v ČR: 0 (nula) 
Počet příloh: 1 (jeden)

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Qsoboi údaje:
Jméno:
Příjmení:
Rodné příjmení:
Datum narozeni / rodně číslo: 
Pohlaví:
Místo / okres narozeni:
Stát narozeni:
Státní občanství:

Obsah evidence Reiistfíku trestft České .republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzeni dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestá České republiky.

PmpWJ;

Ifeto přiloha vychází z informaci získaných dožádáním z rejstříku trestá (příslušného orgánu) státu: Rakouská republika. Důvodem dožádání je 
skutečnost, že žádost o výpis podal stárni příslušník uvedeného členského státu Evropské unie (§ 16g ods. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o RejgtHkn trestá, 
ve znáni pozdějších předpisů).

Výpis, jehož součásti je tato příloha, není vydáván k prokazováni bezúhonnosti za účelem výkonu profesní nebo organizované dobrovolné činnosti, 
kletá zahrnuje přimý a pravidelný kontakt s détmi.

Obsah sděleni dožádaného státu: Rakouská republika:

Nejsou žádné informace o odsouzeni dotyčné osoby

Případné nepřesné i ulaji- ihned sdělte na slioni uvedenou adresu, ubv mohlo bii okamiiti provedeno přešetřcni. Tento dokument neslouží k 
prokazováni totožnosti fyzické osoby.
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ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1
TELEFON: * FAX:|

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Konec Rfftohyč,

toiEg sestavy

Piipudné nepřesné i 'ulaje Umetl sděliv na shora uvedenou adresu, aby mohlo být oltumiiti provedeno přeleflvuL Tento dokument neslouží k 
pmkazováni totožnosti Jizické osoby.
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I- e j s t.řík křest O

Ověřuj i , še tento výpis s. Hejstříku t restu skládající se s 2 listu, 
vynikl pod pořadovým číslem 104425„021734 převedením výpisu 
7. elektronické podoby do podoby listinné, podle §lla zákona 
i:. ;w/lW4 Sb. o Hejstříku trestů, a že se. s obsahem výpisu 
v eie-k tronické podobě doslovně shoduje.

u v)



ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1
TELEFON:

Čisto žádosti: |
Žádost doručena: 28.05.2018 11:47:12 
Zpracováno: 05.06.2018 12:55:48 
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 1 (jeden)

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobni údaie:
Jméno:
Příjmení:
Rodné příjmení:
Datum narazení! rodné číslo: 
Pohlaví:

Místo / okres narozeni:

Stát narozeni:

Státní občanství:

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby 

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Příloha č. 1:

Tato pNIoha vychází z informaci získaných dožádáním z rej siří ku trestů (příslušného orgánu) státu: Portugalská republika. Důvodem dožádáni je 
skutečnost, že žádost o výpis podal státní příslušník uvedeného členského státu Evropské unie ($ I6g ods. 2 zákona é. 269/1994 Sb„ o Rejstříku trestů, 
ve znéni pozdéjšich předpisů).

Výpis, jehož součásti je lato příloha, není vydáván k prokazováni bezúhonnosti za účelem výkonu profesní nebo organizované dobrovolné činnosti, 
která zahrnuje přímý n pravidelný kontakt s dčtmi.

Obsah sdčleni dožádaného státu: Portugalská republika:

Příloha UO je uvedena na konci dokumentu.

", 1 <i V"V u>\J -/»i »7t nn>-mí "i / i!<
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ČESKÁ REPUBLIKA » REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1
TELEFON: * FAX: E-mail:|

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Konec přílohy č. 1.

Konec sestavy

UU tii i fritrj ft, r.-t inu ti «:i < J, iltt.t /r, * r/.?M i’\l uL, w jiivwumi TtWa ífakiruu U( n
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Rejstřík trestů /Lr jS
Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 3 listů vznikl pod 
pořadovým číslem P4/077173/18/OKAT/PV převedením výpisu z elektronickevt*^>v 
podoby do podoby listinné podle §lla zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku 
trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba:



Zpracováno: 10.07.2018 12:25:07 
Počet záznamů v ČR: 0 (nula) 
Počet příloh: 1 (jeden)

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobni údaje:
Jméno:
Příjmení:
Rodné příjmení:
Datum narozeni / rodné číslo: 
Pohlaví:
Místo / okres narozeni:
Stát narozeni:
Státní občanství:

Obsah evidence Rejstříku (restů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby 

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Příloha č. 1:

Tmo příloha vychází z informaci získaných dožádáním z rejstříku trestá (příslušného orgánu) státu: španělská království. Důvodem dožádání je 
skutečnost, žc žádost o výpis podal státní příslušník uvedeného Členského státu Evropské unie (§ I6g ods. 2 zákona t. 269/1994 Sb., o Rejstříku (restů, 
ve znéni pozdějších předpisů).

Výpis, jehož souCásti je tato příloha, není vydáván k prokazováni bezúhonnosti za úéelem výkonu profesní nebo organizované dobrovolné činnosti, 
která zahrnuje přímý a pravidelný kontakt s dčtmi.

Obsah sděleni dožádaného státu: Španělské království:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

l‘iÍ(\S(Íuťth fiU'\}U tnhti* illhVii Štítili' Hit \hoCtí UM lIviHUl uh\ Dlolih' hÝt oluWÍHJ /WřMVi/ť/iíř f)Í\'ŠSlÍVUÍ. TťUlO UťSlouU k

i fyzickč <i\ohv.

. 4 >
'íf *1* i
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Ověřovací ..do! Dika pro vidimaci Por.c: 18100-0303-0118
Podle ověřovací knihy posty: Praha 81

lato úplná kopie, obsahující 3 stran souhlasí doslovně 
s předloženou listinou, z nii byla pořízena a tato listina je 
prvopis, obsahující 3 stran.

1'éi/uiJn*-- tWpivMic uJuie ihned * Jelit1 on Jiorn toxtfvutiu uthvsit. »v/-i nudilo hvi okttnisitJ i>ro vedeno přešclivni. Tento tlnkiuiieni uyslouli k 
pitfkozovwň toucn.tMi ivzu lw (vcohy.
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Rejstřík trestů
Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z Z listů, 
vznikl pod pořadovým číslem převedením výpisu
z elektronické podoby do podoby listinné, podle glla zákona 
č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu 
v elektronické podobě doslovné shoduje.
Praha 81 dne 10.07.2018 v 14:26

V á 9



Čestné prohlášení - seznam významných služeb

uskutečněné v souvislosti s podáním nabídky na veřejnou zakázku „Telekomunikační mobilní služby pro město 
Kopřivnice a jiné veřejné zadavatele” pro zadavatele město Kopřivnice, IČ 00298077 (dále jen „zadavatel").

Já, níže podepsaný oprávněný zástupce T-Mobile Czech Republic a s., IČ 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 

2144/1, 148 00 Praha 4, na základě pověření uděleného statutárním orgánem společnosti, svým podpisem 
čestně prohlašuji, že společnost T-Mobile Czech Republic a.s. v posledních třech letech realizovala níže 
uvedené významné služby obdobného charakteru, tj. poskytování služeb hlasových mobilních 
telekomunikačních služeb soukromému subjektu nebo veřejnému subjektu, s finančním objemem min. 3 mil 
Kč za uvedené období, bez DPH za každou z nich. Služby byly poskytovány v termínu, množství a jakosti podle 
smluvních podmínek.

.Objednatel Skanska CSa.5. Kraj Vysočina ŠKQpAAUTOa*

Sídlo/místo podnikání.
:r■ ič::v-:;\

Líbalova 1/2348, 
149 00 Praha 4 

IČ 26271303

Žižkova 57, 
587 33 Jihlava 
IČ 70890749

Tř. Václava 
Klementa 869, 
293 60 Mladá 

Boleslav,
IČ 00177041

Kontakpdpsoba
objednatele

Název významné služby

Wfnáreal 
sjbtýml 

dodavatell/reaBzace 
jako poddodawatel

PodflTMCZ ne realizaci 

zakázky

Poskytování 
telekomunikačních 

služeb - mobilní 
telefonie

Poskytováni 
telekomunikačních 

služeb - mobilní 
telefonie

Poskytováni 
telekomunikačních 

služeb - mobilní 
telefonie

NE NE NE

100% 100% 100%

Celkový rožni finanční 
objem (KŽ bez DPH) Více než 1,5 mil. Více než 1,5 mil. Více než 1,5 mil.

Doba realizace zakázky
Od roku 2002 do 

současnosti
Od roku 2008 do 

současnosti
Od roku 2009 do 

současnosti

V Praze dne 7.8.2018

0 4 0



6 ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY

Následuje příloha č. 2 ZD.

Nabídka T-Mobile Czech Republic pro město Kopřivnice [7.8.2018]



CELKEM ZA VŠECHNY SPOLEČNÉ ZADAVATELE

Pfflehil.4

Pfedpokikdtnf Pfedpokltdaný CGM4 ŽA JEDNOTKU CELKOVÁ CBtA ZAPnjft potodmroné stužby Jednotka počet SBP karet 
podomtomoo

počti Jednotek ta 
měsíc bez DPH Kč MÉSlC ba DPH

N«om8i*'iý tarif twz <ut - PAUSAL (voHni 60 viach slW 1 SIM/misie 115 21 73S.0C
odchozi SWS do vdech síti 1 ks 4 055 -TQěiilmňmi... ...
odchozř MMS do vdech eftt 1 ks 78 156,00

volán; do všech xl(i 1 jninuia 49 720,

2. Nsom«»ný tartTs daty (min. 3 GS) - PAUŠÁL (voMfri do vdech sttll 1 SfM/máafc 71 am.aojr 21«pon
Mctwzf 8MS do vSedt sin Iks 3
odchoz* MM$ do všedi sR) 1 ks m zoo! 120.001
voíéni do VPN- InfcwHa 7275 ^———c— "i
voláni do všech stQ 1 minuta .. ....... .... 1 17060
dala 1GB ! mt , .......... 1

i........................................................................................................................................... ...............i
i. Neomezený tarif s daty ;mM. 10 GB* - PAUSAL (volání do vioch *ítl5 (zatím nepoužíván} 1 SIM 10 L ............ ...mas
odcho/í SMÍv- <iv všech $ííi- 1ks 350 1 _Z2Z59n, | ,-.. ............. ..,.. .-1
odchozi MM i- do v$e{^"*W " lke 0 í 2.0% 11001
volání do VPN 1 mmuta •'• . ... i"5i9
voláni do všech sftJ 1 miru.ta . 2 0,30

t GB .. ■•■■s’ ■.■:.-■ v ■■ 33 i ■' ,..•...— ' • . .

i SiM z roí-Sic. 1543 t .....
..... ... . ■■ ...

voláni do VPIV i minuta 82 22!>l
voláni do všedi sffi 1 minuta »720f V.<*K 41232.00
odchod SMS do všech síti 1k# ............ . 40 0-*í‘| r 24 564.00
jodchszi MMS do všech síti U fcs .... . '-V •->• 370ji ... .... i: *7. • ..

5. Datová Khužby - internet v mobWu k tarifům 1.1. i
5 a) McWni datová dužbe s FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM/misie 217 ».S( 74/" 18 272.03
S.b) Mobilní datová dužba a FUP 1.5 GB ipfetipoMad v GB) 1 SIM/miste 113 9S.4|| ......... . '
k^) Mobfcii datová #Mbe a FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/misie 19 39,3|! ........ 44' '

Mobflnl datová služba e FUP 10 GB (zatím nepoužíván} 1 SIM/misie 2 1P| ^50,on;
í H
|é. Datová «tužby - Internet ne cesty (notebook, tablet. USB modem) (samostatný tarif*
6.3} Moíjfril datová rtiiha t FUP 3 GB (pfedooklad v GB) 1 SIM/misie 0 149,95 ^hi m
6 b) Mobflni datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/misie 3 HA .250.00
6.c) Mobilní datová skižba & FUP 30 GB (zatím nepouživAn) 1 SIM ' misi': . ...1 H 400,011 400.011

H, Datová služby MžM - datový tarif pro sledováni vozidel 1
iDaiová siuíba s í> MB voinych jednotek 1 SIM/mMc 50 i if.w 750
Idata nad volná i^ínotky 1 kB ž|í .O.02| fij.VA
------------------------- ,--------------------------------------------------------------------:—:---------------------------

|@ DupHcItniSIM kartě do imého za Mženi (ke %vo*#n#mw tarifu) • zatfm nepoužíván:
londiá SIM karta - akflvnl bude vidy len i*dw> zařízeni ee dělným) službami |1SfM/měsfc 1I«l1 •;.■•••- 90.001 396,00

,-r issr^BMWW
teuÍEiÁ»Aím«Íté(ftatíci«»v£cwiwtó^áM^T!^-^.r<sf;r; w#

[Veškeré cenové údaje doplní účastník zadávacího Mženi ]



město Kopřivnice

Dnít} potadovanó sluiby Jednotka
PředpokUdaný 
počet SUt karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet Jednotek za 

misie

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Nwíoííní tarif bez dat • PAUSAL (voláni do váeeh ofin 1 SIM / másle 49 1SC.0C 9281.00
odchozi SMS do váeeh síti 1 ks 2150

MMS do všech sitt i ks 20 7.00: 40.00
<Ío v! 'N- 1 minuta 5 700
<jo váeeh řití 1 minuta 16 500

Z. Neomezený Isril s daty (min. 3 OB) - PAUSAL (voláni do váeeh sitl] 1 SIM/másle 42 \.................... : ......... "' '. '
odchod SMS w všech šití 1 ks 2600 ........
odchod MMS do všech síti 1 ks 40 ' '' 80.00
voláni do VPN 1 minuta 3 700 Nfs; zi".. ''
vol áni do všech eM 1 minuta 6 400
di»t« 1GB 57 00

3. Neomezeny tarif a datv (min. 10 GB1 - PAUŠAL (voláni do váeeh stih (zadní ňeooužíván) 1 SIM/másle 5 ' ' ' 1999. :
odchod SMS do všech síti 1 ks 230
odchod MMS do váeeh sitl 1 ks ?. ? 00 4.v -
voláni do VPN 1 minuta 500
voláni do váeeh sltl 1 minuta 1 000 77!ZxaunmmNcr |
data T3a ....... 17.00 ------- ............................

'vnv-a.'-
i. Minutoví tam-PAUŠAL tarifikace i+l) 1 SIM / mésíc 716 .... . i. 59 03 1 * "
voláni do VPN 47 000
vdáni do váeeh a!tl 1 minuta 30 000 0.80 18000.fi
odchod SMS do všech efti 1 ks 21 700 o.so 13020.1
odened MMS do váeeh efá 1 ks 190 7.00 399 •
............................................. -............................................................................................ -........................................ :....................................................................................................... :_________________________________ :
5. Datová službv • bite met v mobilu k tertlům 1.1. a 4.: 1
5.a; Mobilní datová služba s FUP 300 MB ioředcioklad v OB) 1 SIM/másle 125 35.00 74.95 9 373.751
A DI Mobilní datová služba s FUP 1.5 GB í předpoklad v GB) 1 SIM /másle 71 64.00 88.99 7 028.77-
6 c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 7 18.00 14*9 1 049'
S.d) Mobilní datová služba 8 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / másle i 15.00 250.00 50o.i:r)í
........ ............ .... ... ...................................................................................................................................................■............ ................................. ■..................................................:........................................................ i
6. Datové služby - Internet na cesty (notebook* tablet. USB modem) {samostatný tarif):
6 a) Mobilní datová služba s F UP 3 GB {předpoklad v GB) 1 SIM/másle 5 2.50 149.89 749.95
S.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (pfedpofctad v GB) 1 SIM/másle 1 3.30 250.00 250.00
6.C) MoWni dAtovň službo s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / másle 1 5.00 400.01 400.01

V „ • • *' (f ■> T.TT r.-Trnr i ..V. '•r' •' '
7, Datové služby M2M - datový tarft pro sledování vozidel
Datová služba s 5 MB volných Jednotek 1 SIM/másle 5 ......- 15.00 75,00
data nad volné lednotkv 1KB 2.00 0.02 0.04

1 ■■ £2S r-TT"
8. DurictM SIM karta do líného zařízeni (ke zvolenému tarifu). zatím neaoullván:
Druhá SIM karta-aktivní bude vždy Jen ledno zařízeni se statnými službami 11 SIM /másle 2 *:;i| 99.001 188.00

m !tj§
MA/i’"

v.'*
GŘ3ffi 'hř -i -vr

♦ip**



Technické služby města Příbora

Orvh požadované slutby Jednotko
PfedpokUdaný 
podat SOf karaf 
pod smlouvou

PfedpokUdaný 
poiet Jednotek ta 

město

CENA ZA JEDNOTKU 
bot DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
HĚSlCbatDPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUSAL (voláni do všech sttfl 1 SIM / misie 19 •••••.v.. 189.00 3402.00
odchod SMS do všech sHl 1 ks 490
odchod MMS do všech síti 1 ks 10 2.00 20.00
volán) do VPN 1 minuta 1 300 / ............. . . ...

voláni do všech sin 1 minuta ,,'V.V ...... i......................................

Z.N.Ofn.zonv^.ddvfinht 3OTI.ÍHGít£ (voííJdovš^m 1 SIM/mšsic 10 309.00 3090.00
1 ks 180

odchod MMS do všech šiti 1 ks 2 2.00 4.00
voláni do VPN 1 minuta 1 300.lili'"’
vdáni do všech šiti 1 minuta 2 300 h.. A

1 GB
-h

X Neomezená tarif a datv (min. 10 OB). PAUSAL (voláni do vleeh sfffl (zatím neooudván) 1 SIM / másle 3 399.98 1 199.94
odchod SMS do všech síti 1 ks 50
odchod MMS do všech síti 1 ks 2 2.00 4.00

400
voláni do všech šiti 1 minuta 700

rgs

A Minutová tarif . ^AUmL (tarifikace 1+1) 1 SIM / mísíc 3 19.05 57.15
voláni do VPN 1 minuta 40
vdáni do všech slil 1 minuta 80 0.80 48.00
odchod SMS do všech eis 1 ks 80 0.60 36.00
odchod MMS do všech slU 1 ks 2 2.00 4.00

:•: /WT-:.r r:~-:. -
X datové služby • Internet v mobilu k tarifům č. 1. a 4.:
5,a) Mobilní datová služba s FUP 300 MB (efettooklad v GB) 1 SIM/mšsic 0 0.00 74.99 0.00
5,b) Mobilní datová služba s FUP 1.5 GB (ofedpoklad v GB) 1 SIM/měsíc 0 0.00 98.99 0.00
5.c) Mobflnl datová služba s FUP 3 GB (cfedooMad v GB) 1 SIM/město 0 0.00 149.99 0.00
5.d) MobNnl datová služba s FUP 10 GB (zeom neooužfván) 1 SIM/město 0 0.00 250.00 0.00

8. Datová statnr - Internet na castv (notebook. tabtet ttóa modem) (samostatná tartí):
B.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (pfModdad v GB) 1 SIM /město 0 0.00 149.99 0.00
B.b) Mobilní datová služba s FUP 10 GB (ofedpoklad v GB) 1 SIM/město 0 0.00 250.00 0.00
6.c) MobBni datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/másle 0 0.00 400.01 0.00

7. Dělová ahiftar mi*. datová tarif oro sledováni vozKM
Datová služba s 5 MB volných (ednotek ji SIM (másle 0 . 1 15.001 0.00

ó.ool 0.02I 0.00

X Dudcltnl SIM karta do llnáko zadzenl (ke zvolenému taiiliil • zatím neoomWván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen íedno zařízeni se statnými službami 11 SIM/másle 1 01 99.0(9 0.00

cena



Město Příbor

Oruft požadované slutby Jednotka
Předpokládaný 
potet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
potet Jednotek za 

misie

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kt

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSlCbezDPH

1. Neomezený tarif bez dat - PALléAL ívoUml do všech »ffll 1 SIM/másle 20 •••••' 189.00 3 780.00
odchod SMS do všech síti 1 ks 850
odchází MMS do všech slil 1 ks 15 2.00 30.00
voláni do VPN 1 minuta 770 ..——
voláni do všech *IW 1 minuta

*S5?®3SÍ3ísss&eb KsmussaBB&sj
2. neomezená tarif » daty (min. 3 OBI-PAUSAL (voláni do váachstU) 1 SIM/másle 9 309.00 2 781.00
odehozf SMS do všech šiti 1 ks 460
odchod MMS do všech šiti 1 ks 10 2.00 20.00
voláni do VPN 1 minuta 900
voláni do všech šiti 1 minuta 2 700
data 1GB 12.00

'írwtctsr-reífc/íx
3. Neomezený tarif t datv (min. 10 OB) - PAUML (voláni do vftech attflfzatfm neooužfván) 1 SIM/másle 0 399.98 0.00
odchod SMS do všech sitl 1 ka 0
odchod MMS do všech elU 1 ks ....>■■ 0 2.00 0.00
voláni do VPN 1 minuta 0 a
voláni do všech em 1 minuta 0
dala 1GB 0.00 f..s...
gjgggES^crix^sy^T? : •&:IiĚ^4A/p^L«S38teíií

95 19.05 1809.75
vdáni do VPN 1 minuta 3700
voláni do všech altl 1 minuta 3400 0.60 2 040.00
odchod SMS do všech alt 1 ks 1400 0.80 840.00
odchod MMS do všech síti 1 ks 25 2.00 50.00

5. Datové elužbv - hrtumet v moWhi k tarifům d. 1. a 4.:
5.a) MobSnl datová služba 8 FUP 300 MB (ofedooWed v GB) 1 SIM / másle 12 2.20 74.99 899.98
5.b> MobSnl datová služba s PUP 1.5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 6 4.00 98.89 593.94
5.c) MobSnl datová služba s RJP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 1 3.50 149.99 149.98
5.d) MobSnl datová služba s FUP10 GB (zatím nepoužíván) 1 SlM/m&síc 0 0.00 250.00 0.00

6. Datové shiibv - Internet na cestv (notebook, tablet. USB modem) (samostatné tdrlfl:
e.a) MobSnl datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / másle 1 1.00 149.99 149.99
6.b) MobSnl datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 1 5.00 250.00 250.00
6.c) Mobfinf datová služba s FUP 30 OB (zatím nepoužíván) 1 SIM/másle 0 0.00 400.01 0.00

7. Datové .lužbv M2M. datové tarif pro aledovánl vozMai
Datová služba s 5 MB volných ladnotek |1 SIM / másle 1 ..... 1 15.001 15,00
data nad votné iednoUcv 11 kB o.ool o.od o.oo

S. Dupldtnl SIM karta do líného zařízeni (ke zvolenému tarifu) - zattm nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy ien jedno zařízeni se stejnými «hifh*ml 11 SIM/másle I 01, . ■ 99.001 0,00

m-si ■/'iJKvřZ: aW?>^3^7»»^r?ŘFZ^HfeTirr^r-í?:



Město Štramberk

■p£rr

Omb požadováni služby Jednotka
Pfadpoutdanf 
počat SOI karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počat Jednotek za 

misie

CENA ZA JEDNOTKU CELKOVÁ CENA ZA 
bez DPH Kč MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dal - PAUSAL (voláni do váacli sltll 1 SIM/mštk 0 189.00 0.00
odchozi SMS do všech sftl 1 to 0
odchází MMS do všech stu 1 ks 0 2.00 0.00
voláni <*o yPM i mmwm 0
volsn? do všseft $.Hl 1 minula 0 ...fv.s.. , . ,

s*’řTV
2. Neomezený Uríř* daty (min. 3 GB) - PAU&ÁL (vcHéní do všech sílí) 1 SIM/mfeíc ol*.. ............. 0.00
odchází SMS do všech síti 1 ks 0
odchozi MMS do všech ski i ks ; *.•••• .t ; ....... 0 2,00 0.00
voUnldoVPN i minule 0 .. ........ . ........ ..... . .. ,v
voláni do všech ettl i minuta Jí
dala f GB jL_ w.'.'iííii&iJ<*'iÉwiáírŤisíta» 'á••v,—rtt ž: ^:rrr,‘- •
3. Neomezený iarffs čMtv /míli. ÍO GB) • PÁUSkL (volání do všech slili tafei neoou&všnt i SíM i m&ie 0 . v...:, i 0. ■■ ■■{
odchozí SMS do všech ^ít: 1 ks £! i
ódehezi MMS d* vdech *<3 1 ks I) oool
voláni do VPN 1 rftmrffl
volání do všedi *KI i minula 0 Ci ■ -1
data li GB 0.00 ___ ........................ ř

. w-wr'. í
4. Minutový tarif - PAUŠÁL itsílflkae* 1+5) i SIM / m&sie 45 ." i.... ............. ’ 1 ■.. 857.V. i
vdám eo VPN 1 minuta
wifSnl do všech ettl 1 minuta 2 450 o. 14^0 Ji
odchozi SMS do všech tni i ks HW> o.m 4dv. -
odchozi MMS do všech tM i ks ............ * ____  . =^L_ 20,

5. Oslové služby - Internet v mobilu k tsrlfttm 6.1. e 4.:
5a) Mobilní datoví službo « FUP 300 MB <c/edDOId»d v GB) 1 SIM/másle 2 0.40 74.99 149,98
6h) Mobilní datová služba s FUP 1.S GB (ofedooklad v GB) 1 SIM /misie 1 1.00 98.99 98.99
50 MabUnl datová služba s FUP 3 GB (oiádaoMad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 149.99 0.00
6.d) MoMnf datová služba a FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/misie 0 0tM 250.00 0.00--- y -
3. Datová shiHjv • internet na caetv Inotebook. taUat. USB modem) (samostatná tarif):
6 ji) Mobflhl datová služba a FUP 3 GB (olMSoktad v GB) 1 SIM / másle 0 0.00 149.99 0.00
6-b) Mobtkil datová skižba s FUP 10 GB (ofedpoklad v GB) 1 SIM / misie 0 0.00 250,00 0.00
6x) MoMnf datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/másle 0 ass 400,01 0.00
C>r:-^.'u;gťteaAgj
f. Datová atuftw l»M . datová tarif are sladováni vozidel
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM/másle 5 . ..... i iass 75.00
data nad volné hdnotkv 1 kB ...... - ■•■■* o.oo! 0.02 0.00

rr--- r-. vr 7*í •*T*r '.. ‘"í
5. DuoleHnl SIM karta do Dného zaMzanl (ka zvolenému tarifu) • zatím nanoužfván:
Dmhá SIM karta - aktivní bude vždy jen iedno zařízeni se stolními službami li SIM/ másle Ol ........ 1 @9,00 0.00

' '• í

SMBamaáfv ' WJ ítMíWi



ZS Alšova

Dnth požadované služby Jednotka
P/edpokMdaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

PfadpokMdaný 
počet Jednotek za 

misie

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ C&IA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif baz dat .PAliéAL (voláni do viach slfi) 1 SIM / másle 5 189.00 946.00
odchozl SMS do viach sfl) 1 ks 180
odchozl MMS do viach šiti 1 ks 4 2.00 8.00
vdáni do VPN 1 minuta 400
voláni do viach síti 1 minuta "'CJl''-.:'.. . .. r.

2. Neomezený tarif a daty (min. SOB) - PAUSAL (voláni do viach aftll 1 SIM/misie 2Í . ....309,OC 618.00
odchozl SMS do viach sltl 1 ks
odchozl MMS do viach Biti 1 ks 2.00
vdáni do VPN 1 minuta
voláni do všech tW 1 minuta | 49M . *
data 1GB

mms3. N«onMMní tarif a 4atv (min. 10 GB) • PAUSAL (voláni do viach mHA (zatím nepoužíváni 1 SIM/másle 01 1 399.93 0.00
odchozl SMS do vSachtiU 1 ks
odchozl MMS do viach sRI 1 ks 1 ol 2.00 0.00
vdáni do VPN 1 minuta
vdáni do viach milí 1 minuta
dala 1GB

MfaBBRase/aaas9%= JWMffPMtkrtSSSákíss •?
1. lUlnutovV tam - M^éALlnffflmiea 1 Sm/méslc 68Í. 19.05 1257.30
volání do VPN 1 minuta 1 3100
vdáni do viach Biti 1 minuta 1 3060 0.60 1830.00
odchozl SMS do viach sW 1 ks 1 1900 0.60 1 140.00
odchozl MMS do viach Biti Iks ... 1 10 2.00 20.00

5. Datové služby - Intamet v mobilu k tarifům fc. 1. a 4,:
S.a) MoMnl datová služba b FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 12 2.00 74.93 899.88
S.b) MoMnl datová služba s FUP 1.5 GB Ipfadpoldad v GB) 1 SW/másle 1 1.40 98.99 98.99
S.c) Modbil datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 StM/másle 1 2.00 149.99 149,99
S.d) MoMnl datová služba a FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/másle 0 0.00 250.00 0.00

1. Datové služby • Internet na castv Inotebook. tablet USB modom) (samostatná tarif):
Ba) MoMnl datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 148,99 0.00
B.b) MoMnl datová služba s FUP 10 GB (pfodpoMad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 250.00 0,00
60 MoMnl datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/másle 0 0.00 400,01 0.00

7. Datová služby M2M - datová tarif pro sledováni vozidel
Datová služba s 5 MB vohýchledndek 1SM/másle 0 I 16.001 0.00
data nad voM IndRotkv 1 kB 0.00I 0.021 0.0C

B.DuplcItnl SIM karta do llnáho zařízeni (ha zvolanému tarifu)-zadm nepoužíván:
Drahá SIM karta-aktivní bude vždy len jedno zařízeni se statnými službami li SW/másle 1 OL .... :.A 09,0(4 o.oo

mRarsn mUŠUíá
masám* r';^r~^~',v*



ASK TATRA Kopřivnice

Drut) potatíovent stutby Jednotka
Pfetípokiádanf 
point Stář karet 
potí smlouvou

PfedpoUttíanf 
point jednotek za 

misie

CENA ZA JEDNOTKU 
buDPHKi

CELKOVÁ CENA ZA 
IŘČSlC Dej DPH

1. Neomezený tmf bez dat. PAUSAL (voláni do váech »HH i SIMřméstc 3 189.00 567.00
ndeheat SMS do víeeh tM i ks 2Sn
odehni MMS do véech šiti i ks 2 4,00
volám do VPH í ... ...: 200
voJižni do všech sut* 1 m»nuta ...................... 470

Noomeířný tarif s daty i min. 3 OB! • PAUŠÁL IvoUnl do vdech sítí) i SIM (misie 1 ač*,:'
odehni SMS do vdech sRi i ks 450
odchází MMS do všech sfti i ks V 2.00 4.00
volen: do VPN ! minuta 5S0
voláni oo vdech slt 1 minulA 330

1 GB _____________ LOOl^^—5^:-------
. ^offisrsrE^^rT-Á:....

.... —• •--*
3. Neomezený tarif s dstv ímln. 18 GB) - PAUŠAL (volání do všech vít!) (zatím rwoouživán) 1 SIM í méslc 0 0.ÓĎÍ
odchnzi SMS do všech šiti 1 ks 0
odchozí MMS do všech síti i ks ' , J X om
vdáni úo VPN i minuta
voláni do vdech *W ! minuta
d»ta i GB o.oo

' ................ . ................... ............... ............. -i.
4, Minutový tarif - PAUSAL (tarifikace 1+11 í SIM t méSfC 18 1$ ?£ :..
voiám do VPN 1 minuta 1400
volaní do všech sin 1 minuta ?00 420.00
odchozí SMS do všech šiti i ks 800 0.. 540.00
odchozi MMS do vdech liti i ks 3 2,00 6.00

aW«í.^r^t^cr-- -

5, Datové služby - Internet v mobilu k tarifům 1.1. *4.;
5.a) Mobilní datová služba s FUP 300 MS (předpoklad v G8) 1 SIM/másle 1 0,30 74.99 74.99
5.b) Meblkll datové stlžba « FUP i. S GB (předpoklad v GB) 1 SIM/měsíc 2 2,80 9? 197.98
5.e) Mobilní datová služba e FUP 3 GB (předpoklad v GB) i SIM/misie 0 0,00 14í» 39 0.00
5.d) Mobilní datová služba s FUP 10 OB (zatím nepoužíván) 1 SIM/ métile f> 0.00 9SO.OO ÍW

•jvsřr^wtr: .
e. Datová služby - Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif):
s a! Mobflnl datové služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / másle 0 0,00 149.99 0.00
6 b! Mobilní datové služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM /másle 0 0.00 260,00 0.00
D.c) Mobilní datová služba s FUP 30 08 (zatím nepoužíván) 1 SIM / másle 0 0.00 400.01 0,00

....................................................................—............................................i................. ......... ;.................... .........-....... ................................................................................................................ "'i
1. Datové služby M2M - datový tarif pro sledováni vocfcM i
Datová služba e 5 MB votoveh jednotek 1 SIM / másle 0 1 15,001 0.001
data nád volné jednotky 1 kB 0.0 0 ss o.oo!

•',y& 'it .
8, DuDlcKni SIM karta do jiného zařízeni (ke zvolenému tarifu) • zatím nepoužíván: r rz:
Druha SIM kari« •• aktivní bude vždy sen jedno zařízení srn stejnými službami 1 SIM/másle 0 pír 9/3:

:l
.í

CELKEM as® méete (nabídkové sena) Kč bez DPH £ <* i----.
.CELKEM za 48 mésfcú (nákWkovŘ sena) K6 Kz GMw j 'li;.; i



BK Kopřivnice

c-

Druh požadovaně služby Jednotka
Pfadpokttdaný 
polet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
polet Jednotek ze 

měsíc

C£NA ZA JBMOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Ihwironý tarif bal dal ■ PAUSAL (voláni do všech #181 1SM/mšsie 0 119 00: 0.00
odchozi SMS do všech sít? 1 ks V
odcbozi MMS co v&ech wfl 1 ks o 3.00? 0.00
volaní ao VPN 1 minula c
volám do všech 51*1 1 minuta .. o

2. Neomezený tarif s daty {min. 3 OB) - PAUŠÁL (volání do váech sítí) 1 SIM i másle 0 309.00 0.0’::
odc-hozí SMS do všech srt» 1 ks- c
odchozí MMS do všech siíi 1 ks c 2.061 0.00
voláni do VPN 1 mmuta 0
voláni do všech *Hi 1 minuta c
dc*a 1 GB 0.00

3, Neomezeny tarif % daty {min, 10 OB) - PAUŠÁL {volání do yáeeh *rtH tzatirr* ne&ouftván) 1 SSM i mésic 0 .......... ............3%,* o.ot
odchozi SMS do všech sít? 1 ks c
odchozi MMS do všech šití 1 ks c 2.00 0.00
voláni óo VPN 1 minuto 0
voláni do všech wá 1 minuta 0
data 1 GB c.oo

4. Minutový Ve/ír - PAUŽÍ/Ei.‘ií«rinkíce t+lT 1 SíM t més?c 3
volán* do VPN 1 minuta 40
vo!ánldó všech sni 1 minuta 210 OJBOÍ 179 «V v
M-.HOZI SMS 80 všech *MI 1 KS 2CC-S 0.6P| 120.tr-i
odctwsi W!MS do všech 1 KS i ř.r-rj 2.6- í

5. Datová služby - Internet v mobilu k tarifům t, 1. a 4.:
5 a» Mobihi datová služba s r\ ip 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM/mísíc 0 ft.PCt 74.9P1 O.C
5.b) Mobilní datová služba s FUP 1.5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / misie 2 1.501 ***% 197/:
5.cj Mobilní drnová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / mšslc 0 tom i4».w; 0 í
5 dl Mobilní datová služba $ FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/mšslc 0 C.OCJ 280.001 9,~.r(

•:
6. Datové služby - internet na cesty {notebook, tablet, U&Bmotfam) {samostatný tarifk 5
6.a) Mobitoí datová služba $ FUP 3 GB {předpoklad v GB) 1 SIM/mšslc 0 o.co i».e»í oř s
6 bi Mobifni datové služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / mšslc 0 0.00 2S0.00! Ó? '
6.0 Mobilní datová služba s FUP 30 GB {zatím nepoužíván) 1 SIM / mšslc 0 0.00 400.01 i o.uct

7. Dělové služby M2M»datový tarif pro sledování vozbtot ji
Dolová skjžte s S MB větných jednotek iSIM/mšsle 0 .... { 18<n 0.C
data nad volné jednotky 1 KB 0,001 0,0ž| 0.00

:;.no
8.. Dupfcltní SIM karta do líného zařízeni (k# zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá $iM keria - aktivní bude vždy ien jedno zařízení se stejnými službami h SiM/nMe I Ol | 99.00

*
-'/-

CELKEM za mWc (nabídkové cena) KS bet DPH 003,13
CELKEM za 48 městců (nabwkovb oana) kk bez ÓPH



Drvh požadované slutĎy Jednotke
Pfedpoktidaný 
poCet SIM karet 
pod smlouvou

Pfedpokltdaný 
poCet Jednotek is 

měsíc

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kt

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat • PAUSAL (voláni do váech efd) 1 SIM (měsíc 0 189.00 000
odchozi SMS do vtech slil 1 ks (■ rL--,
odchází MMS do vtech slil 1 ks 0 ‘ o.oo
vdáni do VPN 1 minula ...... 0
vdání do vdechem 1 minuta 0

2. Neomezený tartf a d«ty (min. 3 OB) - PAUSAL (volán# do všech sffl) 1 SIM 1 másle 0 3-:.-n i?’
odchozi SMS do vtech sHI t ks 0
odchozi MMS do všech sHI 1 ks 0 0.00
VOÍ&V cío VPhl t minuta 0
volaní do všech síti l minuta 0 rř.-..... ....... .....
daie i GB 0.00

W"?
3. Neomezený Urtf * daty [min. 10 GBl • PAUSAL (voláni do všech ml til (zatím nepouíiván) i SIM i másle 0 -............................-
odchozi SMS do vgech sHI 1 ks . .................. 0
Odchozi MMS do uAoch síti 1 ks 0 0.00
volán; tío VPN 1 minula ................... 0
voláni ďo všech Síti 1 minuta ■■......... ................. 0 ■" j ■•-■•'i:. .■•••••-•• ......
data 1 GG .................... 0.00 i •*fWčwW»»A«>á>Uí»«»ec,M. .wcfíwťKkeyvl

4. Minutový tarif- PAUSAL ítartflKacs 1*1) t $IM / mésic 2 ■9.05 73.1C
volám do VPN 1 minuta 1/0
voláni do všech síti 1 minuta 450 ■!,6G 270.00
odchozi sms do všech efd < ks ........ .. 65 0.60 39.00
odchozi MMS do všech eW 1 ks 1 2.00 Mí
| . ., . j
!s, Datová síulbv - Internet v mobilu h tarifům 1.1. # 4.; I
S e) MobBni datová služba a FUP 300 MB (pfedooldad v GB) 1 SIM/méUc 0 0.00 74.99 0.00
S.b) Mobilní datová etuZba s FUP 1.5 GB (pfedooldad v GB) 1 SIM (měsíc 0 0.00 98.99 0.00
50 Mobilní datová služba s FUP 3 GB (ofsdoddad v GB) 1 SMI měsíc 0 0.00 149.99 0.00
5.d) Mobflnl datová služba e FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM (měsíc 0 0.00 250.00 0.00

|S. Datové služby-Internet na cesty (notebook, tablet. USB modem) (samostatný tarif): 1
50 MobUni datová služba s FUP 3 GB (cfedooklad vGB) t SIM (měsíc 0 0.00 149.99 0.00
S.b) MobUni datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM (měsíc 0 0.00 250.00 0.00
S.c) Mobilní datová služba a FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM (měsíc 0 0.00 400.01 0.00

17. Datové službvMZM-datový tarif oro sledováni vozidel 1
iDalováakžba a S MB volných lednolek ISIMíměsIc 0 . ... I 15,00 0.0(4
Idata nad volná jednotky tkB ř;.t..ví'>.(-sv..1(f-111' 0.00i 0.02 o,oo|

:. Duptdtnf SIM karta do Oného zařízeni (ke zvolenému tarifu) - zadm nepoužíván:
Druhá SIM karta-aktivní bude vždy len lednozafizenl se stejnými službami |1 SIM I másle I Ol í....... 1 89,001 0,00

rr--
jBakai3twtiiisw8aihBM«wÍiB>ii4iWiiiwÍrol»ťii '<



Slumeko, s.r.o

Druh požadované služby Jednotím
Předpokládaný 
počet SNI karet 
pod smlouvou

Pfedpokíůdaný 
počet Jednotek za 

méale

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH KS

CELKOVÁ CENA ZA 
HĚSlCÓezOPH

1. N«om«*ný tartf bm dat - PAUSAl (voláni do vtech siBI 1 RIM/másle 1 .1 iwco 189.00
Odchozí SMí? do všech sít? 1 ks ■ cZL
odcno# MMS dc v&ech šiti ' 1 ks Cl 1 00 0.00

do VPN 1 minula
volán! do véecfr sílí 1 minule ........................ 250,

i. Neomalený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (voláni do všech sKI) 1 SIM / m6s»c 2 309,00 151H 0-'/\
odchoz* SMS do Wrch síh s ke 12
odchoz' MMS do všech >»1i 1 ks 0 z.dó 0.001
volání do v'PN 1 minuta .... 10
voláni ač v&ech síti 1 minuta 330
data 1 GB 1.50

3. Neomezený tarif n daty (min. 10 68} - PAUŠÁL (voláni do všech a KM Uotim nepoužíváni 1 SIM/misie 0 099.9Í 0.011
odchozi SMS do všech sdi 1 ks
odchcri MMS do všech sítí i ke 2.00 0.4
vosám dc VFN i minuta
YOláoí c;o v$.*ch Sitt 1 rTVfi.jí.a
data c.tx>

4. tfinutový tarif * PAUŠÁL (tarifikace íeí J 1 &IM / méfťiC 72 i '»& 13/1.*
vojárv do WH 1 minulá 3 7C0
vpidní dc všech Ml 1 minuta S BDÍ) oro 2160,::
odehoa HMS do všech tW 1 ks **> 0.50 51 \ '
odefrozi MMS rtn vfieefc sHi i ks 5 2K-

5. Datová sHitty - Internet v mobilu k tarifům 4. i. * 4.:
Sa) Mobttnl datová službě s FUP 300 MB (předpoklad v GB! 1 SIM/misie 080 74,Pi'
5b) Mobftil datová skaná o PUP 1.5 GB (přrďpokisd v GBi 1 SIM /misie Pí 6.00 98.P9 «*V
5x)= Mobilní datová služba s FUP 3 G8 (přeripoklíKi v GB* 1 SIM / misie f O.OCÍ 1á*a 0
S.d) Mobíinl datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván} t SIM / misie 0 O.M> 350.no oa-:

... ' i........ ... . . . i; ... ............
6. Octová služby - internet na cesty (notebook, tablet. USB módami (samostatný tartfl:
$.a) Mobilní datová služba > FUP 3 GB (předpoklad v GB} t SIM/mMc z 2.00 149.GM 299
S.b! Mobilní datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB} t SIM'misie 0 0.® 250.00 0,05:
S.c) Mcbi&ii dolová služba $ FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM /miste 0 0.00 doo.Dtt O.PC!

7. Datová služby M2M - datový tarif pro sledováni vozidel -•
Datová skižba a 5 MB volných jconoín* 1 SIM/misie 30| ... 15.001 685,001
data nad velne jednotky 1 KB ................ i 0,00 0.02 O.oci

8. Duplcltnl SIM karta do líného zahráni (ke zvolanému tarifu) - zatím nepoužíván: :
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy ten tedne záTizshf» stejnými službami 1 SIM/misie 0 , 99 00 o.oor

i
CELKEM zrn m#*#c (mmMdkov# o#iw) K« b#z DPH
CELKlcM za 48 máslců (nalhidkové corta) W dFh . l



Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s

cr.:

\oruh poJadované služby Jednotka
Pfedpokltdaný 
podef SMf Karet 
pod smlouvou

PfedpokMdsnf 
poCet Jednotek za 

misie

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH KC

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

ji. Neomezený tarif bez dat • PAU9AL (voténl do vtach alttl ■ SIM/métlc 0 189.00 0.00
odehozl SMS do véech tm 1 Ks
odchozl MMS do véech síti i ks .$L__.................... 0.00
volání <!í> VPN t mkiuta
voláni dej všecn šiti 1 minula % ^ : .ví;.;. - - .. - ,-m‘

'Jí
2, Neomezený tárff » daty (min. 3 ©8) - PAUŠÁL (voláni do váech síti) 1 SIM / mtafc 0 303.CC -■ - ;;!

loíícnojí SMS do vftech stH 1 ks Ů ■í
lodchmd MMS do véech alb I Ks 0 o.od
voláni dn wKF ~ 1 minuta Q .. \
volán? do všecn síti 1 minuta 0
d«tn 1 GB 0,00

r-vVJuny
3, Neomezený tarif s daty ímln. 10 GB) - PAUŠÁL (voláni do véech slili (zatím nepoužíván) ISIM/mMc Oj. ■ ■■ m?*? 0:..i
odchozi SMS do všech sic 1 ks I 0 . —="-"«=CL.... . l
otíchozi MMS do všech síti 1*8 I 0 „,IL................... .y»

ooól
volán? d* VPN i minuta J 0 .... ... .............1
voláni d$ vtach sttl 1 mmvta I 0 .......
data 1 GB -............ I 0.00

volání ďo všech sifi
voláni do VPN

1 SlM / mésíč '
1 minuta
1 minut#

42
2800
2M0,

mwinmiPi.gfi»r onsi
19.061

1 740.C
sdshozl SMS do véech »HI 1 ks 2000 1200,0
odchozl MMS do véech »lfl t kl

^2£S2S2iílii
J3L 90,0

8. Datové služby - Internet v mobilu l> tarifům é. 1.a 4.:
5 j) Mobttil Palova tlužba a FUP 300 MB (ptadpoMad v GB) 1 SIM/méafc OjO 74,99 74,99
S,b) Moblhl datový (tužba a FUP 1,8 GB (pfedpoKlad v GB) 1 SIM/métle 1,50 197.98
S,c) Mobilní datové tlužba » FllP 3 OB (pfedpoKlad v OB) 1 SIM / métlc 2,80 149,99
&42MdblM(btoiAtWbaaFlf10^ljgllmnegowgv*g 1 SIM / měsíc 0,00 280,00 0,00

T,~~' aZMKL
8. Palovo služby - Internet nt cesty (notebook, tablet, USB moderní (samot lelný tsrtt):

149,996 j) MoblM datové služba » FUP 3 GB (pfedpoKlad » GB) 11 SIM / métlc 0.00 0,00
8,b) Mobilní datové tlužba e FUP 10 GB (pfedpoKlad v GB) 1 SIM/métlc 0.00 280,00 0,00
g^MgbWdg^kAA^euiFUP^Ogjagmnegggvg)^ 11 SIM/métlc 0,00 400,01 0,00
3ĚS3E^SSSSSSSSSP wa?r?r/ar zissríazszEšmzz^
7, Datový služby M2M • datový tarif pro tládováni vozidel
Datové tlužba a 5 MB volných lednoteK 1 SIM/métlc 1S.I 0,00
^Jgdvolnéjtónotkji^ 1KB 0,00

SE
8. Duptcltn) SIM karta do Bitého zařízeni (Ke zvolanému taittul - zatím nepoužíván:



TEPLO Kopřivnice s.r.o

Druh patMtovmné slutby Jednotka
prMpoutdaný 
poder S/M karaf 
pod smlouvou

PfodpoMidaný
poMJedJtotekza

misie

CEMA ZA JEDNOTKU 
bez DPH KC

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSlC bez DPH

1.N*om«z»ný tarif bez dat - PAUSAL (voláni do vdach aW] i SIM/mdalc 1 189,00 189.00
<>clcho?.í SMS do vé«ch sil; i ks 20
odchozi MMS do všech šiti 1 k& CM 2.00 0.00
vmáni do vVN i minuto 15
včten; do v#ch sif: 1 minuto 2503

• ^K.r-^.-yrrr-rrrri’'- -trrrrv >g**í?srrf*»!Cí  . ... t
Z. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (voláni do všech síti) i SIM/mdalc 1 r 3C9.0C 338.001
aéchozi SMS do vdech sít; 1 ks 2Cd ■^5a?ks^rr^ ,!
odchod MMS do vdech sni 1 ks 0 2,00 0.001
volání do VPN 1 minuta so Z v*....''. ..... ,J
voláni do vdechaní 1 ŽC<?
data 1 GB 1.00
í&V:r:r? .í'"*;'"'' ':.TT:t "W .rynwy •XT?-
3. Neomezený tarif a daty (mlh. lé GSI - PAUŠÁL Ivotánl de vdech éSti! izatim neoou&váňt 1 SIM/másle °1 •IÍJf.1 f?» 0.00
OUí.luv! SMS do vic-cn «•>*; 1 ks 1 V
odchod MMS do vf f?cn «M 1 ks . 1 r: 0.00
voláni do VPN 1 mtouto
voláni do vdech sftl 1 mnuta i m __=%—-=c._ i -.
dflte 1 GB

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / máK-c 7 ...-S th.KI 183.Í
vdaní do VFN 1 minuta
voteo* do všech sfU 1 minuta Cl O.OOÍ 0.00
odchozi SMS do vdech sN 1 ke 30Í C.60J 48.00
odchezl MMS do vdech *W 1 ks Ol 2.001 0.00
............ .................................................................... :^r ...........

6. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům i. 1. a 4.:
5.0) Malátni dmova služba s FUP 300 MB {předpoklad v OB) 1 SIM/mdalc 0 O.OCf 700) 0.C i
S.b) Uobflnf datová tfužba s PUP 1,5 GB (předpoklad v GBi ISIM/mdak 0 0.00l PS.99Í 0.K1
5.ft) MobRnf datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) i SIM/misie 0 0.001 147.99Í Oycc?
5.d) Mobilní datová služba & FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/misie 0 o.ool 250,001 aorí

9
6, Datová služby - Internet na cssíy (notebook, tablst, USB módami (samostatný tarif):
6.ai MoMni datová služba s FUP 3 G8 (předpoklad v GB) 1 SIM / misie 0 0.00 149.991 0.00
fix-'; Mobilní datová služba s TUP IQ G8 (předpoklad v GB) 1 SšM / město 1 5.8C SaÓof 250.00
8 c) Mobilní datova služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) l SIM / másle oi o.oo ...............4W.011...................................... 0,0"

?. Datové služby M2M - datový tarif pro sledováni v#ddel
Datová služba a 6 MB větných Mnotnk li SHá / másle 0 1 15.001 0.00
data nad volnéiadnotky M kS o.ool o.od o.oo

d. Dunícími SOI karta do líného zaflzenl (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SM karta - aktivní bude vždy len ledne zsffzenl se stejnými tužbami M SIM/misie I Ol. 1 99,001 0,0C

.fiBiBP|gSgl||MWW»l^^ hžJk^J22«M
)*■ í .sV.IMwUwWl



Správa majetku města Příbor s.r.o.

c 
a.;'

Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
potet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
potet Jednotek re 

měsíc

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSlC bez DPH

i. Naomození Urtf boz dat • PAU8AL (voláni do váoch tW) 1 SIM/másle 0 159,00 0.00
odthozi SMS do váoch sltl 1 ks C
odchází MMS do váoch niti 1 ks o! ........ 0.00
volant do VPN 1 minuta Z ... -rs— .....  : ___ ..........
voláni do vleeb 1 minula 0 .........

i. Neomalený urtf * daty írom.3GB)-PAUÍ>AI. (voláni do váoch irftf) í SIM i mtaie 11 .. ... . .... F ............... ’ ' á^jl
odchoii SMS do váoch sál 1 ks 15
odehozl MMS do váoch sftl 1 ks t% / vl 0.00
voF&nf do VPN 1 minuta 60
voláni do váoch sltl 1 minuta #0
dmia 1 GB 1.70

3. Neomezený tarif % daty (min. 10 GB)-PAUŠÁL (volání do všech *ltll (zatím nepoužíváni i SIM/mWe 0 OlOC v
odchozi SMS do všech síti 1 ks fl „ .,.....................;
odchozi MMS do všech síti 1 ks fl . ......... ..... J.Mf 0.00
voláni do VPN 1 minuta fl
voláni do váoch sltl 1 minuta 0
daís 1 GB 0.00

4 Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace t+1) 1 SIM i rn&séc H ■ . vtl ipeš1 152.
votáni do VPN 1 minuta 80
voláni do váoch sltl 1 minuta 200 0.60 120.001
odchozi SMS do váoch sB tka 70 0.60 42,0d
oochozl MMS do váoch sltl 1 ks 0 2.00 .o.oot
..... ..................... ............... ............... ............... ...................... .......... v
S. Datová služby. Intomel v mobilu k tartlOm č. 1. a 4.: I
s.a) MobánI datová služba s PUP 300 MB (r/edpoklad v GB) 1 SIM/měsíc 0 0.00 74,99 0.
S.b) Mobánl datová služba s PUP 1.5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 98,99 0,.
5.0 Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 1** "7 n • •
S.d) Mobánl datová služba s FUP 10 GB (zelin nepoužíván) 1 SIM / «t*?ře 0 O.flO í ~~ 00

■^rrr
«. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet. USB modem) (samostatní hul 1): ji
S.a) Mobilní datová služba a FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 149.99 o.oq
S.b> Mobilní dsttcvé služba s FW10 GB (přeoDoKW v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 250,00 0.001
6,0 Mobilní datová shďt» e FlíP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/másle 0 0.00 400.01 o.ool

:*
7. Datové služby M2M -datový tarif swro slsdovW wrisSsI 1
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM/másle 0 . J 15. 0.001
data nad volné jednotky 1 kB  ..... ...... il 0,00 o.ůri O;*-!

6. Dupicitní SIM karta do jiného isflzont (ks zvoWmámw tarifu) - zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zafizenl so stejnými službamt 1 SIM/mWe 2t ... ..... ■■.■■■ | :•:»« "

CEu3MaamW'e*ň»Mdkevá'Sn@rKRZo^
tEERBfíai 4é' rnmSsú j'niPBwv£'' eenaj 'bozi' 6W



ZŠ17. listopadu

Druh požadované shrtby Jednotka
PfeitpoMdmý 
pote SIM karet 
pod smlouvou

PftdpoUMinf 
pote Jednotek za 

máš*

CENA ZA JEDNOTKU 
tmi DPH Kt

CELKOVÁ GEMA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezení tarif bez dat- PAUSAL (voláni do váech slin 1 SIM (másle 0 189.00 0.00
1 ks c

odchozi MMS do váech slfi 1 ks € 2.00 0.00
voláni do VPN 1 minuta C "“-i.
voláni do všech sltl 1 minuta c

-'iV‘~ s^f^-^i»SKsm4íV»P^!nrKf!S a-.fnrrr
2. Neomezený tarif » daty (min. 3 OB) - PAU&AL (voláni do váech eltl) 1 SIM (másle 01 300,00 0.00
odchozi SMS do váech eftt 1 ks c
odchozi MMS do váoeh šiti 1 ks

i c
2.00 0,00

voláni do VPN 1 minuta ..................... C i...

1 mtnuta I 0
data 1 GB 1 0.00 •*.•!■.•. -------- •

■? " • r •“**• 5"* -j 'K?'. .

3. Neomezená tertf s detv (min. 10 OB). PAUSAL (voláni do váech sim (zatím neoouživán) 1 SM1 másle 0 399.08 0.00
ikš 0

odchozi MMS do všech sltl 1 ks c 2.00 0.00
voláni do VPN 1 minuta 0
voltal do váech eltl 1 mřrtuta c
data 1 GB 0.00

rfr>aa«Bsw*!®
4. Minutový tarif • PAUSAL (tvftlkscs 1+1) I1SM/másle 1908 152.40
voláni do VPN li minuta 220
voláni do váech eld |l minuta 600 0 60 380.00
odchozi SMS do váech ettl li ks 30 0.60 1800
odchozi MMS do váech sto Mks 0 200 0.00

6. Datová stuibv. internet v moMlu k tarifům 4.1. a 4.:
5.a> MoMni datová služba s FUP 300 MB (pfedooldad v GB) 11 SIM / másle 0 0.00 74.99 0.00
S.blMoMnl datová služba sFUP 1.5 OB (ofedpokted v GB1 li SIM/miste 0 0.00 98.99 0.00
5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 OS (Dfsdoeldad v QB1 li SIM/másle 0 0.00 149.99 0.00
5.d) Mobflni datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) li SBáf másle 0 0.00 250,00 0.00

6. Datová služby* Internet na cesty (notebook, tablet. USB moderní (samostatná tarif):
B.a) MobUrti datová služba s FUP 3 GB (pfedpoklad v GB) 1 SIM (másle 0 0.00 149.99 0.00
B.b)MobHnl datová služba s FUP 10 GB (cfedpoldad v GBI 1 SIM (másle 0 0.00 260.00 0.00
B.c) Mobftd datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SMImásle 0 0.00 40001 0.00

7. Datová služby MŽM - datoví tarif pro sledováni voddel
Datová služba s 5 MB volních Jednotek li SIM/másle 0 1 15.001 0.00
data nad vokiálednotkv llkB O.oÓI 0.02I .0,00

B. DuplcHnl sna karta do llnáho zaflzsnl (ks zvotenému tarifu) - zatím nepoužíván:

. *:,'íl ín.ftfcrr.i .ťilj



Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o

Druh požadované sfuiby Jednotka
Pfedpokttdený 
počet S/M karet 
pod smlouvou

Pfedpoldidtný 
počet Jednotek ze 

měs/c

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. N»stira*nÝ tarif bsz dat • PAU8AL (voláni do v* och a Id) i SM/měsíc 3 . ........ i 189.00 597.00
odchozi SMS do všech &8? 1 ks 315
Pdchczí MMS do všech sít? 1 ks . . .....................2,00 0.00
vdáni do VPN 1 710 f.ií
vdáni do všech síti 1 minuta 2100 jZZ. 1 ' i '

2. Neomezený tartí» dsty (min. 3 OB) - PAUŠÁL (voláni do všech sítí) 1 SIM (mésle 339C0
odchozi SMS do všech sil! \ ks G5 i
adchozi MMS do všech 1 ks 4 ■D.M 8.00
uolArsi do VPN 1 minuta 400

1 rrwltit* .100
dáte 1 GB 0,80 -

ir-.i-rtTwawi^i^'" vy;íwrw ••••
3. N*om«»ný tsiif s daty (min. 18 GB! - PAUŠÁL (voláni do všech síti! (zutím nepoužíván! 1 SIM i mésic i rv-Mf-':
odcftnzi SMS do všech síti 1 ks 70
odchozi MMS do všech »sij M ks 2 200 4.00
volaní do VPN 1 minuti* 110 d_ í ••
voláni <ío všech 3* i minutá 330
data !l GB *,50 r:.v„,„...

4, Minutový tarif - PAUSAt (tarifikace 1+1) i SIM i - -*i .... ... . 1 61».;
volání do Vr N i mifiuls 4 700
volaní do všech »*f« I ? minuta

—---------------
3«* f - 2 1«P.i/

odcbozl SMS do vtech siU ■ k» 2M0 1
jodchozS MMS do všech sffl 1 te ... ÍĚl 

rv?. v ■ .\-r rr.r*
5. Datové služby - internet v mobilu k tartfflm 6. 1. a i.:
S,a) Moblkii datová služba a FUP 300 MB (předDakla.1 v S8) i SIM/měsíc 19 74,99 1424.8.
5.W Mobflni datová služba s FUP 1,5 GB (předpoklad v GB! 1 SIM / měsíc 8 98.99 791.
S.c) MobHnl datová služba a FUP 3 GB {předpoklad v GB) 1 SIM /měsíc 1 1,001 149.99 14%
5.<f) MocM datová EÍufiffl sFUP 'Q GS (zatím nepoužíván) 1 o; 0,001

$. Datové služby - internet na cesty (notebook, tablet, USB moderní (samostatný tarif);
Q.at Mobilní datová služba ? FUP 3 GB {předpoklad v GB) 1 SIM ; másle 0 JL99L 149.99 o,w|
G.b) Mobilní datová služba $ FUP 10 GB (předpoklad v G8> i sim/měsíc v 0.00 250.00 rt.lWI
6.ci Mobfini datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/rvMe 0 0.00 400.01 ________

■■■ajaíi
T. Datové služby M2M - datový tarif pro ahakvátU vozhW i
Datová služba s 5 MB volných jednotek ’ sw/městě °í 15.00% o,ool
data nad volné jednotky 1 kB ................ j 0,00 0 0ž|

9. Oupfcíitti SIM karta do jiného zařízeni (Ke zvolanému tarifu)«zatím nepoužíván:
Druhá S!M karta - aktivní bude vždy jen jedno zařízeni se stejnými službami i SIM/měsk 1 u......... ............. ř^oof
.............................. ..................... . - •> -;‘>)Tysr •' "•••’ |

CELKEM m miste (nabídková ceiia) KÉ b*z DPH  l *«21,93t
CELKEM za 48 měsíců (nabídková cona| ké bez W



Základní škola a Mateřská škola Štramberk

Druh požadované shitby Jednotka
předpokládaný 
potet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
potet Jednotek za 

másle

CENA ZA JEDNOTKU 
bez OPU Kt

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUSAL [voláni do vioch sM) 1 SIM / másle 0 159.00 0.00
odchází SMS do vdech sin 1 ke 0
odehozl MMS do vdech sitl i ks 0 0.00

1 minuta 0 mt--- .,f—.KT"''
voláni dO všedi i minula r.

Z Neomezený tarif • dety (min. 3 GB) - PAUÍUL (voláni do váoch »!tl) 1 SIM / mésic 0 3Ó9.0™' 0.00
odehozl SMS do vdech bIU 1 ks f
odehozl MMS do vdech eftl i ks 0 2,021 0.00

í minuta 0 _. „■•'■tvwmvvwdíi...1. ...
voláni do vdech síti 1 rrwnuta c
dala 1 GB 0.150

3. Neomezeny t*rif * detv (min. 10 GB) - PAUSAL (voláni do vdech eiti) (zallm neoouživán) 1 SIM/méste Q 399.0A 0.00
cííchox! bM$ do v$ecfi sítí 1 ks 0
odcnofi MWS cíp vžetn síti 1 ks 0 2.00 0.00
vol.ín: do WN 1 minuta 0

oo všircfosHi 1 minuta 0 ÍV- 'rZ2B—~*lST*; _ ...
data 1GB 0.00

4, Minutový tarif - PAUSAL (tarifikace 1*1) 1 SIM i másle 18 ■•i 1 t9.0rj 34? 80
volám* ďo v*-’W 1 minula
volám do všech 1 minuta 19K
odehozl SMS do vdechem 1 ks
odehozl MMS do vdechem 1 ke jíl

• .................
S. Dělová eluibv - tntemet v mobilu k tarifům 1.1. a 4;
S.a) MobSni datová ebitba t FUP 300 MB (pIMpoklad v GB) 1 SIM/másle 5 1.30 74.98 374,95
5.b) MoMnl datová služba s FUP 1.5 GB (ptodooklad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 98.99 0.00
5.e) MotrfW datová elužba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 1 2,40 149.99 149.99
S.d) Mobflní datová služba a FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/másle 0 0.00 250,00 0.00
B. Datort ah<^ • IMmta na esata (not^ok tabM. UEe ínodaiii) (aamínhrtnd ttrtri: —dH.ii,l.'fhi,l*«ÉdÉtitaW«*BeM)(lMdfl“'-*-—

Ba) Mobflnl datová elužba e FUP 3 GB (ofedsoklad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 149.99 0,00
5.b) Mob8nl datová služba a FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SM/másle 0 0.00 250.00 0,00
6.0 MottM datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SM/másle 0 0.00 400.01 0.00

7. Datová (lužbv M2M -datový tarif pro sladováni vozidel
Datová služba e 5 MS volných Jednotek 1 SM/másle 0 1 15.001 0,00
data nad volné lednotkv 1 kB o.ool 0.02I 0.00

8. Duolcftnl SIM karta do Bného zaflzeni (ke zvutonámu tarifu). zallm nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy fen iedno zazeni se statnými službami |1 SIM (másle 1 Ol •.•.. 1 98,001 0.00

yízr-riwmm
(chíiiBáániifi wImb A



Středisko sociálních služeb, p o. města Kopřivnice

Onth potadovsné slulby Jtdnotko
Pfodpotdědsnf 
poCot SIM karet 
pod smlouvou

Pfodpoldidaný
poem Jodnotakn 

měsíc

CENA ZA JEDNOTKU 
bet DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSlC boz DPH

1. Neomezený tarif budit-PAUSAL (voláni do vtech sltf) 1 SIM (márnic 10 189.00 1890.00
1 ks 340

odchod MMS do vtech síti 1 ks 10 20.00
voláni do VPN 1 trknuta 860
voláni do vtech sltl 1 minuto 3300

2. Naomazaný tarif s daty (min. 3 OB) • PAU3AL (vollni do vtech sld) 1 SIM (másle 0 309.001 0.v.
odchází 6MS do vtech síti i ks 0 J v, . .
adchozi MMS do všech dť i ks 0  2.00 0.00
votám do VPN 1 minulá 0
voláni do všech síti 1 minula 0
data 1 GB 0,00

3. Nfiomezttnv tarif s daty fmln. 10 GB) - PAU$AL ívoíAní do všech sítí) fcatiro nepnuiívAft) í SIM / másle říwm™ F O.ÓÓj
odchodí SMS do všech s»tj 1 ks 0 .__ :rr-TTý:-.
odr.hozi MMS do všech sil- i ks 0 0.00
vdáni 60 VPN 1 m;nuf* 0
volaní do vtech sttl 1 mnuta
dala |1 GE:' _____________0,003

...
4. Minutový tarif * PAV-áÁL (tarifikace H N 1 SiM / m£$ič 25J .. .... . ... ... •.......* 476...
vosaní do v>vM 1 m*nu?n 960
voiftm do všech síti 1 minulá . .....v. 830 0.60 498.00
odcnozl SMS do vtech oftt í ks 490 0.60 294.00
odchod MMS do vtech sitt f ks 8 2fl0 16.00

6. Bitová šlulbv - Intamst v mobilu k tarifům e. 1. a 4.:
5.o) MobBnl datová služba o FUP 300 MB (nfedDokbd v OB) i SMI másle 0 o.obi 74,99 0.00
S.b) MobBnl datová služba s FUP 1.5 GB fbfWpoMad v GB) i SIM (márnic 1 OSOl 98.99 98.96
5.0 Mobilní datová služba a FUP 3 G8 (předpoklad v GB) * SIM (másle 0 149.99 0.00
S.d) MohBrví <WouA s FUP 10 GB (zatím nepoužíván)! ! SiMImásle 0 O.OOj 75C.Í0 ____

8. Datová služby - Internet na caaty (notebook, tablet, USB moderní (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba * FUP 3 GB (předpoklad v GB) f SIM (másle 0 0,00 149.99 0.00
s.b) MobBnl datová služba s FUP 10 GB spředpoklad v GB) 1 SIM 1másle 0 0,00 250.00 0.00
6.C) MobM datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužívání 1 SIM (másle ........................... * o.oo 400.01 o,tr

st",ro».: -:'wv

7. Datové alutby M2M • datový tarif DfO sladováni vozidel
Datová službě s 5 MB volných jednotek 1 SIM (másle 0 1 15.00 0.00
data nad voiné jednotky 1 kB 0.00 0.02 0.00

#. Dupicitní SIM kartě ďo jiného zařízeni (ke zvolenému tarifu) • zatím nopouitvén:
Druhá SIM karto - aktivní bude vždy sn »dno zafteení *# steMW službami 1 SIM (másle 0 ........................... ' ts.txn

-'„TT?rc---c-r-.™" rtfk/i: ■T’r"n?rK:íV;- ■"'ÍSSS'.9RZT

''CELKEM za másle (nabídková cena) Kč bez DPH
. CELKEM ža 48 misfcú (rišbrtllčovi čwi# KE Ke ÉWt '7K£Z7?gK3Rj



Správa sportovišť Kopřivnice p o.

Druti požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
poder SOS karot 
pod smlouvou

Předpokládaný 
poestJednotek n 

misie

CENA ZA JEDNOTKU 
bas DPH Kt

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif baz dat • PAUSAL (voláni do vdech «BII 1 SIM/misie 2 * 189.00 378.00
odchozl SMS do vdech sM 1 ks
odchozl MMS do vdech slil 1 ks ... .91. ............. ......... 0.00
voldnldo VPN 4 minule 1M# --- 'í-.-........................... . -1
voláni do vdech slU Í minula 4001. ----«=L__ ř ....... ................. . .. -1

2. Neomezený tarif» doty (min. 8 OB)»PAUŠÁL (voláni do vdech oWl li SIM/m-ísis r í ............ .............. MS.#"! 3C9.0:;
odchozl SMS do vdech sRI 11 ke JO
odchozl MMS do vdech tW 11 ks 1 Í.OCÍ 2.00
voláni do VPN 11 minula 00
voláni do vdech elu mmum 1 ÍKO
dole |l CR .........................  1,1P

j* 'sm*; íj
13. Neomezený t&riř * duty (min. 10 GBl • PAUSAL ívoláftl do sítfi imUm nejjouživáftl 1 SIM i misie 399.9fj 0.0%
loďcnczi SMS do vSech r><ti 1 ks 0
i-oďchoří MMS do vdech síti 1 ks 0 2.001 0.00
Svodní do VPN 1 minula I 0
Svoláni do vdech stu 1 minul# v- •••*....'•• A d
Jda;* 1 G8 ! 0,00
r ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- ------------- i
4. Minusový tarif - PAUSAL (Urtflksc* 1*1) i SIM í měsíc 2S &3ŠA0Í
voiéní do VPN 1 minul# 1 800
voiárti do všech síti 1 nwutsr 1 800 1080.00
odchozl SMS do vdech sU 1 ks soo 0.601 300.03
odchozl MMS do vdech iitl 1 ks .........  , 5 ř-00| 10.00
i ?fi%rriáň- g
15, Datové služby - kit.met v mobilu k tarifům í. 1. e 4.: S
$4) MoMtil datová služba o FUP 300 MB (nfadpoklad v GS) 1 SIM/másle 2 0.40 74.9S 149.98
5h) MabHnI datová služba o FUP 1.5 G8 (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 1 0.9C . 68.98 98.99
5.0 Moblkii datová služba s FUP 3 GB (cTetiboktad v GB) 1 SIM/misie 2 S.0C 140.98 299.88
S.d) MobHnl datová služba a FUP 10 68 (zatím nepoužíván) 1 SIM/ másle 0 0.00 250.00 0.00

|S. Datová služby • Intafnat na cestv (notebook, tablet USB modem) (samostatní tarif): 1
6 a) Mobflhi datová (tužba a FUP 3 68 (odednoklad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 149.08 0.00
B.b) Mobilní dolová služba o FUP 10 GB (ofedooMad v 68) 1 SIM/másle 0 0.00 250.00 0.00
Ba) MobBtl datová služba o FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM /másle 0 0.00 400.01 0.00

17. Datoví služby M2M - datový tarif oro statováni vozidal 1
(Datová služba s 5 MB volních Jednotek |1 SIM/másle 0 I 15.001 0.001
Idata nad volná jednotky 11 kB ....... o.oo| o,oa O.oo|

8. DupkKnl SIM karta do Bného zadzanl (ke zvotanámu tarifu) • zatím nepoužíván:
Diuhá SIM karta - aktivní bude vMv ten Jedno zofteenl se stejnými službami |1 SIM/mésIc 1 Ol ^ 99t00| 0.00



ZŠ Emila Zátopka

UJruh požadované ahdby Jednotka
Předpokládaný 
počet SM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
podat Jednotek ta 

matle

CENA ZA JEDNOTKU I CELKOVÁ CENA ZA 
bet DPH Ki | MĚSlC bez DPH

11 Neomezený tarif baz dat - PAUSAL (voláni do viadi altfl i SIM /másle 0 WDT 0.00
jodchozi SMS do viech tlil 1 ks 0
lodcbozi MMS do viech dtt i ks 0 ;.oc 0.00
ivolár.i do VPN 1 minuta 0
(voláni do všech sHJ 1 minuta 0
i

|2 Neomezený tarif & daly (min. 3 GB) - PAUŠÁL (volání do všech sítí} 1 SfM / rrtáflíů t ;ci> e?f .
lodchozl SMS do viech sftf »ks s s ..................
jodchozi MMS do viech sHJ 1 ks & i W; 0.00
ivoiani tfo VPN 1 minul m 85 ... ,
(voláni oo všech šiti 11 m?nu*a . . 1 ooc
Jdatn 1 GB o. m ‘''•"'W.v.wr--"'1’

w-ír"'1' :y.ví"*'V_i\ •
3. Neomezený tsrjf » detv (min. 16 <SBI - PAUŠÁL (voláni sJp všech »UI) izatim nepoužíván) i Siiwí i mhle J^ t .................... 0.0.
odchoz! SMS do všech sřti t ks
odchozi MMS do viech sftl 1 ks 0 0.00
voláni do VPN 1 nvnuia
voláni do všech i mMuta .«
dala 1 GB 0.00

4. Minutový tartí - PAUŠÁL {tarifikace 1*3J ' SfM / másic 1521
voláni do VPN 1 rmiuta 2 900
voláni do viech sm 1 mkiuta 3000 0 1 SKTí* ■
odchozi SMS do všech sW í ks 2ř#0 0. io
odchozi MMS do všech sfl) i ke 15 C-r -.-!

•^v^r^rtr-itrr^vt-Trv- -/^•r,Trr,o«'r>r<i?ípy:' írjr^^TUr
6. Datové služby • Internet v mobilu k tarifům 1.1.. * 4j
S.e) MobOit datová služba s FUP 300 MB (předpoklad v 6Bk i SIM/másle 23 8 00 74/- 1724.77
S.b) Mobinl datová služba e FUP 1.5 GB {předpoklad v GB) 1 SM/miste 1 0.90 -i-.-A 'í'-' 98.95
S.e) Mobfkil datová dužba i PUP 3 GB (předpoklad v GB) t KM/másle 1 3.00 1.«K? na 149.99
!>d) Mobilní datová sfcSba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SfM/misle © o,oo| CK-it O.'/

6. Datové služby . tnteme* ns cesty (notebook, tablet. USB modem) (samostatný tarif)-
6.a) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 148.89 0.00
S.b) Mobilní datová službse FUP 10 GB (předpoklad v GB) f SIM/másle 0 0,00 2S0.00 0.00
S.c) Mobilní datová Služba fl FUP 3-0 GB (zatím nepoužíván) i SIM/másle 0 H00 400,01 0.00

T. Datové služby M2M • datový tarif pro sledováni vostWet
Datová služba s § MB volných jednotek t SIM/másle 0 -.-■1 15.00 0.00
data nad volná jednotky ikB 0,00 0.02 Q.me.

8. Oupicltni SIM karta do jlnáho zařízeni {ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:
1 Druhá SIM karta - aktivní bude vždy ien jedno zařízeni se stojnými službami 1 SIM/másle 0 V’.. ■ .. 99,00 0.00

iSi Hll
CELKEM a mMc(i%9bWK*v#c#iis)Ktb« DPH
čĚLKÉWza 48 coiw) K£lm opfi



Základní škola Dr. Milady Horákové

Druh požadované služby Jedno dui
PfOdpoklidaný 
počet SOI lunt 
pod smlouvou

PfedpokUdtný 
počet lednotek a 

miste

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Ki

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat ■ PAUŽÁL (voláni do všech st8) 1 SIM f másle 0 189.00 0.00
odchod SMS do všech sM 1 ks 0
odchází IMS do všech sH) 1 ks 0 2.00 0.00
v5SňT3čvPR 1 minuta G
voláni do všech em 1 minuta 0

armeMpys?Y.-y*E22SSS@.!WBSr ^ssiewKsasa^ir5T!-;í?,rr^w
2. Neomezený tarife daty (min. 3 GB) •PAU&AL (voláni do váech šiti) 1 SIM/másle 0 309.00 0.00
odchod SMS do všech sW 1 ks 0
odchod MMS do všech sltl 1 ks I 2.00 0.00
voláni do VPN 1 minuta 0 .... rv.".:......'...
volám do všechen) 1 minula 0 v..................
data 1GB 0.00

3. Neomezený tarif s datv (min. 10 OB) • PAUSAL (voláni do všech sftl) (zaHm neaoudiván) i SMlmMe nihiiin, Q
399.98 0.00

odchozléUŠ do všech síti i ks 0
odchod MMS do všech slU 1 ks G 2.00 0.00
voláni do VMl 1 minuta 0
voláni do všech od 1 nšnuta 0
data 1 GB 0.00

Wa&SAiMSr ?4s
ÍW/ífirac*^ ítínY<l 18 19.05 342.9Í

voláni do VPN 1 minuta 1200
voláni do všech ed 1 minuta 90G 0.60 540.00
odchozl SMS do všech sW 1 ks 600 0.60 380.00
odchod MMS do všech sftl 1 ks 5 2.00 10.00

S. Datová služby. Internet v mobMuh tarifům č. 1.a4.:
6.a) Mobflhl datová služba e FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 4 1.60 74.93 299,96
S.b) MobM datová služba e FUP 1.5 08 (ofedooldad v GB) 1 SIM / másle 0 0.00 88.98 0.00
5,c) Mobšnl datová služba e FUP 3 08 (ofedooldad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 149,96 0.00
S.d) Mobihl datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/másle 0 0.00 250.00 0.00

3. Datová služby . Internet na cesty (notebook, tablet USB modem) (samostatný tarif):
Ba) MoMInl datová služba s FUP 3 GB (ofedooldad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 149.99 0.00
B.b) Mobilii datová služba s FUP 10 GB (ofedooldad v GB) 1 SIM /másle 0 0.00 250.00 0.00
Bjc) MobBnl datová služba e FUP 30 GB (zaKm nepoužíván) 1 SIM/měsíc 0 0.00 400.01 0.00

7. oatová službv M2M - datový larlf pro sledeváni vozidel
Datová služba s S MB volných lednotek 1 SIM / másle 0 1 15,00 0.00
data nad volné jednotky 1KB 0.001 0.02 0.00

3 Duplcltnl SIM karta do líného zafteenl (ke zvolenému tarifu) • zatím nepoužíván:
Dndiá SIM karta - aktivní bude vždy )en jedno zařízeni se steirWml sWbami llSIM/mteíc 1 Ol 99,001 0,00



Základní škola a Mateřská škola Motýlek,p.o

Druh požadovaná síutĎy Jednotka
Předpokládaný 
poiet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet Jednotek za 

más/c

CENA ZA JEDNOTKU 
kezOPHKt

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

1. N«om«z»ný tarif baz dal • PAUéAL (voláni do vdech aHD 1 SIM/másle 1 189.00 189,00
odchoz* SWS do 9% 1 ks 40
odehojri MMS do vdech *M 1 ks 15 2,00 30.00

ivdán? do \fPN 1 minuta 60
fy-dá*! do všech síti 1 minuta 430
i. ... eaomawmR

N«ome7»ný tartf s daty (min. 3 08) - PAUŠÁL (voláni do všech ?ÍU) 1 SIM/másle 0 moo 0.00
oduvcuí SMS do všech sHJ 1 ks C
orichoil MMS do vdech sitl 1 ks 0 2,00 0.00
voláni do VPN 1 minuta y _
voláni do všech stti 1 minuta 0
(Ssííit 1 GB

.....

3. Mířorneronv tarif * daty {min. 10 GB) - PAUŠÁL {voláni do všech sítí) (zatím né používán) 1 SlM/mBc"-”"”’ ..... ... ................ os . . L ...... i ' - '____ 'CUl
fidrhoz.í $M$ do všech ý ks .ř o
odehozi MMS do vdech afti 1 kí 1 0l...... ....... . ..... 2.oq1 0.001
voláni do VPN 1 minuta
voláni do všech síti 1 minuta 1 G
dííta 1GB • § 0,00 -***?=:

,
4. Minutový tarif- PAUSAL (t«r1flk»c. 1*í} 1 SIM ř mi sic xi-

...S1!.

voláni do 1 minula 60
voláni o® vdech sIM i minuta ....................... 1 190 0.60 108.001
odchod SMS do všech sfb 1 ks ■Sól 0.80 30,od
odchoií MMS do vdech Biti Ita .... .... 0 2,00)L... .... .................. 0,0

!----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- : ; 1
Is. Datová tlužbv >la>efiMC v mobilu k terffQm i. 1. a 4j I

5a> Mobilní datová služba s FUP 300 MB (DfedDoldad v GB) 1 SIM /másle 0 0,00 74.9^ 0,
li b) MoMhl datová služba a FUP 1.5 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 *."L_ te
5.0) MobOnl datová služba s FIS5 3 GB (předpoklad y GB) 1 SIM / másle 0 0.00 1 i 0.
5.d) Mobilní datová friuSba n FUP 10 <58 (zatím nepoužíván) ISIM/mfcáe 0 0.00 ÍKÍ.oS!

.a ....
Í6, Datové siuibY - internet nm cestv (notebook, tablet U88 modem) (terno* ta tnv tarif): 1
6.a) MoWni datová Biužba a FUP 3 06 {předpoklad v GB) 1 SIM/másle 0 (1.00 148,88 0.
BJ>) MobBil datová služba s FUP 10 GB {předpoklad v GB) ISIM/mAsk 0 0.00 250,00 0,-;v:
8,c) Mobilní datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) | 1 SIM/másle 0 0.00 400,01Tiii-n ni li iir v^ťfivrr ri*Tf ̂ iaf-*r^^ayi~~nr|.T- rT—rv11 rr*i 0.

7. Datové služby M2M - datový íartf prp statování vcekW
Patové ikjžfctt 5 5 MB volných iccnc?*k 1 SIM/másle 0 16,00 0.00
data nad volné jednotky IkB 0.00 0.02 0.00

h, Dupicltnl sm karto do jiného zeflxenl (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván: l
lDruhá SIM karta - aktivní bude vždy jen jedno zaffianl se eteftým! službami ! IISIM/^WC J <?*is ř. r |

?33Ť/

CELKEM za másle (nabídková cena) Kč bez DPH
ČeLkEM za 48 mátricú (nabídková cena) ké bez Stt

ÍST:
ÍNfi



Sportovní klub Kopřivnice, z.s.

Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet Jednotek n 

miste

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
HĚSlC bez DPH

1. Neomezený tartf bez dat - PAU8ÁL (vdáni do viech sHft t SIM/másle 0 188,00 0.00
odchozl SMS do všech Bttl 1 ks 0
odchází MMS do všech sHI t ks 0 2,00 0.00
vdáni do VPN 1 minuta G
volání do všachsltl 1 minuta s

2. Neomezený tartf s daty (min. S OB) - PAUSAL (voláni do viech sHO 1 SIM/másle 0 0.00
odchází SMS do všech sftl 1 ks 0
odchozl MMS do viech slil 1 ks 0 0.00
vdáni do VPN 1 minuta 0
voláni do viech tm 1 minuta 0 ...........................
data 1 GB 0.00

?SSS!vr?iiv3Bř-?^v!^?í?r,.-'vi

3. Neomezen* tartf s datv (min. 10 GB) • PAUSAL (vdáni do viech attl) (zatím neeoužfván) 1 SIM/másle 0 wxi
odchozl SMS do všech BM 4 ks 0
odchozl MMS do všech tlil 1 to 0 o.oc
vdáni do VPN 1 minuta 0
voláni do všech dli 1 minuta 0
dala 1 GB 0.00 :<:. ••.•:,... •. --'i-.:.

líSEESSSBraffiHBř41 Muiutov I tartf. rÁUsÁL itanfluca 14-ii 19.0! 76.20
vdáni do VPN t minula 190
voláni do všech ettl t minula 1 20Q 0.60 720.00
odchozl SMS do všech slil 1 to 26C 0.60 166,00
odchozl MMS do všech ettl t ke 3 2.00 2£S

Ib. Datová služby - Internet v mobilu k tarifům i. 1. a 4j I
5.a) Mohflnl datová služba s FUP 300 M8 (ofededdad v OB) 1 SIM/másle 0 0.00 74.99 0.00
S.b) MobM datová služba e FUP 1.5 GB (ofedooldad v OS) 1 SIM /másle 2 1,10 38,99 197.98
5.c) Mobšnl datová služba s FUP 3 GB (ofedooldad v GB) 1 SIM/másle 0 0,00 149.99 0.00
S.d) Mobtol datová služba s FUP 10 OB (zatím naoouživán) t SIM / másle 0 0.00 250.00 0.00

le. Datová služby - Internet na cesty (notebook, tablet USB modem) (eamostetn* tartf): ....... I
Ba) MobOril datová služba e FUP 3 GB (ofedooldad v GB) 1 SIM /misie 0 0.00 149.99 0.00
B.b) MoMM datová služba s FUP 10 GB (ofedooldad v GB) t SIM /másle 0 0.00 250,00 0.00
B.c) Mobšnl datová služba s FUP 30 GB (zatím neooužfván) 1 SIM/másle 0 0.00 400.01 0.00

|7. Datová služby MZM - datov* tarif oro sledováni vozidel 1
[Datová služba s 5 MB volných Jednotek 1 SIM/másle 0 1 15.00 0.00]
Idala nad volná todnotkv 1 kB 0.001 0.02 ood

|s. Ouolcltnl SIM karta do Bnáho zafizenl (ke zvolenátnu tartfu) - zatím nepoužíván: I

mam‘mMs&utm sM£



Kulturní dům Kopřivnice

Drtin požadované shdby Jednotka
Předpokládaný 
počet SOU karet 
podamtowov

Předpokládaný 
počet Jednotek ta 

mtstc

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC bez DPH

(. Nitom»7»oý tarif bez dat - PAUSAL (voláni do váoeti «H0 1 SIM/mésic 1 .............................. 1 I*"."* 189.00
Jodchozí SM3 do vtak «n 1 ks

iiiví MMS do všech sttl 1 ks 4.00
jvoJánt do VPN 1 minutí# tírJC
|volánl do všech sítí i mnuta . ;:3C

2. Neomezený wlf s d«ty (min.3GB)• PAUŠÁL (voláni do všech yítl) 1 SIM/ másle 0 .. PO’-:- v
odchází SMS do vfech aM 1 ks 1 0 .
adchozf MMS do vfech aftt 1 ks 0.00
vdáni do VPN 1 minuta
vdáni do víech síti 1 MKRUta I 0
dáte 1 GB ...............1 0,00 />■

"W.x
3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB* - PAUŠÁL (voláni do všech sítí) (zatím nepoužíván) 1 SíM i rnésic 0 Oj-2-".
odchozi SMS do všech síti 1 ks r
odchozi MMS do v&ech sttt 1 ks 0 ........-........TckT 0.00
vdáni do VF'N t rrw-Ma 0
voláni do všech síti 1 minuta 0
data í GB 0.00 i‘r>

i. Minutový tarif - í*AUSÁl. [SarinStac® i+tf 1 ŠIM! měsíc 401- ... ...... 1*051 :&í
volán* do VPN 1 minuta . ...t Z 800
voláni do všech síti 1 minuta 1 2100 0 60 1260.00
odchozi SMS do vtech ifH t k$ .... 1 1 700 ..£,55 1020 or
otíchozí MMS do všech #R1 1 ks ................. ............£M. 14 W

-•jW.srv.T' !
5. Datové s4«íbv -IníMStet v mobilu k tarifům 6.1. * 4.:
5 a) Msbikil datová služba a FUP 300 MB i předpoklad v GB) 1 SIM /másle 4 1,00 74.* 299.96
5 b) Mobttnl datová služba i FUP i S GB {předpoklad v GB) 1 SIM/měsíc 4 2.50 91.99 395.?-
5.c> Mobflnf datová služba s FUP 3 GB {pfedpokkd v GB) 1 SIM t másle O 0.00 149 991 O.i;
5.d) Mobffcil datová stužba s FUP 10 GB Mim nepoužíván) 1 SIM / másle 0 0.00 ^50.00 <V*

h. Datové služby • Internet na cesty (notebook, tablet USB modem) {(samostatný tarif); i
6 a) MoMnl datová služba s FUP 3 G8 f oředpok lad v GB) 1 SIM / másle 1 1.00 148.98 149.98
s.í>) MoMnl datová služba s FUP 10 GB (pfedpokbd v OP) 1 SIM f másle 0 0.00 280.00 0.00
6.c) Mobttni datová s*£te s FUP 30 GB (zutím nepoužíván) 1 SIM/másle 0 0.00 400.01 0,00
................................ .......... .......... ............................. ...... « 

7. Oasové elužbv MZM - dělový tarif pro Medováni vozidel
Datová Službě a 5 M3 volných ^dnotek 1 SIM/másle 0 15.00 0.00
dntn ned volné lednotky 1 kB 0.00 0.02 0.00

8. Ouoicitnl ŠÍM karta ď«> (Ináho raflzani (ke zvolenému tarifu) •zatím neoouSván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždy len jedno zařízení se stejnými službami 1 SIM .'másle <*f................ .............. 99.00| 0,řv:

.............. ..
W-

CELKEM za másíé (nabídková cana) K£ traz DPH
CELKEM za 48 mésťcfl (náfiHdvá cena) KÍ ť*z SPtí ( ;.v"



Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice

Druh potádovant služby Jednotku
Předpokládaný 
poiet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
poiet Jednotek za 

másle

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kt

CELKOVÁ CENA ZA 
UČStCbazDPH

1, Neomezený tarif tm dat . PAUŠÁL (voláni do vlčeti stti) 1 SIM / másle 0 189.00 0.00
odchází SMS do všedi Síti 1k$ 0
odchoď MMS do všech sftl 1 ks 0 ZOO 0.00
voláni do VPN 1 minuta 0 "rr.zzm, mez:"'
voláni do viech sifc 1 minuta 0

J
2. Neomezený tarif * daty (min. 3 GB) - PAUŠÁL (voláni do všech šití) 1 SIM / měsíc 0 309,00* 0.00*
odchozi SMS do všecn sií! 1 ks 0
odchoď MMS do vtoch síti 1 ks 0 2.90 O.Ooj
volání do VPN 1 minuta 0 m*xzr~ s. .... |
voláni do v těch síti 1 rcunwMi 0 j .., I
da?a 1 GB 0,00
_ ............. .......__________________ ................................. ___ _____ ___________ ______:_______  . ______ ____ ______________ --HK**2*aaatca
3. Neomezený tarif s daty (min. 10 OB) - PAUŠÁL (voláni do všech slth (zatím ne&ouiíván) 1 SIM! másle 0 1 399.93! 0.001
odchoď SMS do všech 1 ks 0
odchoď MM3 do všech $iti 1 ks 0 2.001 0.001
voláni do VPN 1 minuta
vcláni do víech tito 1 nu-Hrta o!
d«ti* 1 GB 0,09

4 Minutový taní * FAUSAL (tarifikace 1+1| 1 SiW t mutit <3.031 15,0-3
vd4n> oo VPN 1 minuta 16
voláni do všech SW 1 minuta 8C 0.60? 48
odehorl SMS do všech sitt 1 ks 280 0.001 180 0'.
odchoď MMS do všech sM iks í) ? y. 9.0-:

x>yr$Tr'vtyysxn. .3F? .V'
8. Datová sluřbv - Internet v mobilu á tarifům á. 1. a 4,:
5 a) MobOnl datová služba a fup 300 MB (předpoklad v OB) li SIM / mhle oj 0.W 74,pn; 0,o:-,
s.b) Mobilní datová tužba b fDp í.Š GB ,pWpoM»d v GB* ll SIM (másle Oj 0.00Í 93.9M oc:-
S e) MoMnl datová služba s • UP 3 GB (předpoklad v GB) 11 SIM (másle Ol 0.00} 1Á9.WI OC':
5.ď: MohQnf datová stužbs s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) )1 SIM /měsíc o| e.ooj žso,oo| ok-

6. Datové služby - Internet na cesty (notebook, tablet. USS modem) (samostatný tarif):
6.a) Mobilní datová služba 9 FUP 3 GB (předpoklad v GB) j t SIM (másle 0 0,00 149,99 0.00;.
8.&! Mobilní datová stuíba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) ji SIM/města 0 0,00 250.00 0.QT-
6 c) Mobilrví datová služba s FUP 30 GB (zatím neoouživán? |l SIM / mMc 0 0.00 400,01 OOO;
....... ............. ............. ............ "...." ' " " ......... ... wfh*’ *»twi VT7-. í
7. Datová sliržbv M2M - datovv tarif oro statován! vcddel
Datová služba % 5 MB volných jednotek 1 SIM/másle Q !iM 9i2íl
data nad volná jednotky 1 kB o.oo ............. .........  C.MÍ . 0.90;

3. Duplcltni SIM karta do jiného zařízení (ke zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván í
Dnjha SIM karta - aktivní bude vidy jen jedno zařízení se stejnými Šklíbami jt SIM f mésic \ 0| I 99.0^ | 9.00Í

CELKEM za másle (nWMdKová e«na) Kč baz DPH I 223,0S!
CIC&ÉW za 48 mfisícH! ímtMkmé cona) kč bez bpři .  i .



Mateřské školy Kopřivnice p o.

r,.'

v'

Druh polodenní služby Jednotka
Pfedpokftdanf 
polet SIM karet 
pod smlouvou

Pfedpokltdaný 
polet jednotek ze 

mlate

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kl

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚStCbezOPH

1. Neomezený tarif bez dat • PAUSAL (voláni do v*ech ald) 1 SM/másle 0 1 189.00 0.00
odchozl SMS do všech síti 1 ks
odchozl MMS do všech sltl 1 ks 0 3,05; 0.00
voláni do vpn 1 minuta 0
vdáni do všech sltl 1 minuta ol

..... ........................ .....
2. Neomazený tarif a datv (min. S OB) • PAUSAL (voláni do váadi ald) 1 SIM/másle 0 309.0:1 Oj"’-
odchozl SMS do všech aM 1 ks 0
odchozl MMS do všech aM 1 ks 0 2.001 0.00
vc#n; do VPN 1 minula 0 . „^.iSieawxálT, , <1# . .
voleni do v?>och siU 1 minuta 0
OHlS 1GB 0,00

' " .... ...................... •>••••—................. -- ----- - .
3. Naomajraný tarif i datv (min. 10 GB) - PAUŠÁL (voláni d* všech síto (zatím nepoužívání 1 SIM! másle 0
ódchozí SMS do všech síti 1 ks 0
odchozl Mtas do všech síti 1 ks 0 2.0tí! 0.00
voiční do VPN i. minuta 0
volaní do všech sW 1 minula 0
dííís i GB 0,00 i......
..... ..... ... .................................... .............. ..... .. ........................................................................................ ...v ■*.. •: ,. '..... . ...... .... ,

4, Minutový tarif - PAUSAL (tarifikace 1+1k 1 SiM t měsíc 55 19,051 104: -5
voláni do vpn 1 minuta 2 $00
volftňfáo viech aM t minuta 2 900 tí.ívOf 1740.00
odchozl SMS do všech aM t ks 1 3S0 0 I 810.00
odchozl MMS do všech stu 1 ks s 2 ? 10 n

....................... ... ........................................................................... ............................
5. Datová atutbv - Internet v motaUu k tarifům i. 1. a 4.:
5.a) Mobfkil datová služba a FUP 300 MB (DfádpoWad v OB) 1 SIM/másle 3 1.00 74.991 224.97
S.b) Mobilní datová služba a FUP 1.5 GB (pfodpokbd v GB) 1 SIM /másle 2 2.90 98.991 197.98
5.C) MoHnl datová služba a FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM / město 1 1.60 149.991 149.99
Ed) Mobilní datová služba a FUP 10 GB (zaffm nepoužíván) t SIM / másle 0 0.00 250,1X11 0.00

6. Datová alužbv - Internet na caaty (notebook. taMeL USB modem) (samostatná tarif):
5 ji) Mobihl datová služba a FUP 3 GB (pIMpaldad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 148.99 0.00
6.b) Mobilní datová služba a FUP 10 GB (ptadpoldad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 250.00 0.00
S.c) Mobdnl datová služba a FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/másle 0 0.00 400.01 0.00
z:?*;,z&rss&Tgus!. scy ?;«
7. Datová služby M2M • datový tarif pro eledováni vozidel
Datová akižba a 5 MB volních Jednotek 1 SIM/másle 0 .................1 15.001 0.00
data nad volná lednotkv IkB o.od 0.02I 0.00
Ra^^7Tr~,T’os^ftrar1?T‘i!ra3!y,??*)y^ya^Bg^TOi»a^:agigicii|^ eS??
S. Duptohnl SIM karta do Jiného zařízeni (ke zvolanému tarifu) • zadm nsoouZfvin:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždv len ledno ztfzenl m stetnM službami |1SIM/mftsie 1 Ol .......... ....99,00| 0,00

jg •••-■• -' >



ZŠ Mniší

Druh potadované slutby Jednotka
PflKěraMMmy 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet Jednotek za 

měsíc

ČEMU ZA JEDNOTKU 
bej DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSlC bttz DPH

1. Neomezený tsrtf bn dat - PAIISAL (voUnI do vtech sW] 1 SIM/měsíc 0 18B.0C 0.00
odchozl SMS do viech sM 1 ke
odchází MMS do všech sBl 1 k*

I ■
0.00

volěnldoVPN 1 minula
voláni do vdech sM 1 minuta • .. ... ...»

ríTS: yi^jc-ssiK
2. Neomezený tulí ■ dsty (min. 3 OB) - PAUSAL Cvotánt do věsch sM) 1 SIM/misie 0 309.00 0.00
odchozl SMS do vtech sM 1 ks 0
odchozl MMS do vdech sM 1 ks 0 3,00 0.00
vdáni do 1 minuta 0
vdtel do vdech sld 1 minula 0
iida 1GB C-.00

3. Neomezený tarif 5 dstvfmln. 10GBI - PAU&AL (volán* do v*ech 5*tl) (zatím nepoužíván* 1 SIM/měsíc 0 - -J-
odchozi SMS do všech sni 1 ks Cí =
cschazl MMS do všech alií 1 ks ot 2D-: 0.00
voíšr'í do VPN 1 minuta c z:
včtení do vtech šiti 1 minuta p
(ÍÍW.1 1GB 0,00 ...

voláni do VPN
J&0*L

volání do vdech slil 1 minuta 140 0.6C 94.00
odchozl SMS do vdech sW 0,60 24.00
odchozl MMS do vtech slít 1 ks 0i 2.0=1 0,00

9. Datově služby ■ Internet v mobilu k tarifům ě. 1. e 4x
5.a) MoMM datově služba s FUP 300 MB (ofedocMad v GB)____________________________________ 1 SIM/měsíc 0 0.00 74.991 0.0
S.b) MobSnl datově služba » FlIP 1.5 GB (pMooMad 0.00 98.95 o.c-
5.C) MobBnl datově služba t FUP 3 GB ipredpoktKTuGB^^^^^^^^^^^H^ 1 SIM/měsíc 0 ■ ■ta 149.99;
5.d) MoNM dMovA shfWw s FUP 10 (58 (zatím nepoužíván) 1 SIM / měsíc 0 0.00' 350 SOI

_ ;i .■ . _ ...j
S. Datové fciužbr • brtsmet na esa ty (notebook, tablet, USB módami (samostatný tarif): ..
8.0) Mobilní datově shdbn s FUP 3 GB (předpoklad v (38) 000 149.9? ■a.ew
5b) Mobihl datově služba a FUP 10 GB (cledeoWád v GB) 1 SIM/měsíc 0 0,00 250.00 o.oci
S.Cř Mobilní datová služba 9 FUP 30 GB (zlatím nepoužíván) 0 0.00 400.01 0001

?. Datové siužbv M2M - datový tarif pro stMfovéfti vožldél 1
Datová služba s 5 MB volných jednotek 1 SIM/měsíc
data nad voíné ;edno(ky 1 kS 0,00 0.02 .............. ......

.. C ■ . . , !
8, Duplcitnl SIM karta do jiného zařízení (ks zvolšnémtl ttrtfli) • %#@m nepoužíván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vřdy jen Jedno zařízeni ee stejnými službami 1 SIM/měsíc 0 [ 99.0% 0: •:

...mmw: 1

CELKEM m měsíc {nabídková conáj K£ bez OPH 137.^.
■■CĚÍ.RIŠ za 48 m&rtcu {řwblilfcwÁ coná) K£ baz.bKH . ....................................................



ZS Lubina

Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM kární 
pod smlouvou

Předpokládaný 
poiet Jednotek za 

mtale

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kl

CELKOVÁ cena za 
MÉSlC bez DPH

1. Neomezení tarif bez dat-PAUSAL (voláni do váach elU) 1 SIM/měsíc 0 189,00 0.00

odchod MMS do váech sld ji ks « 2,00 0.00
voláni do VPN 11 minuta ............ 0
voláni do všech síti

wmmnae*,
2. Nwimind tarif a daty (min. 3 GB) - PAUSAL (voláni do váach slil) 0 309.00
odchod SMS do váach sM 1 ka ................... - ....
odchod MMS do Vlach sW 2.00 0.00
voláni do VPN 1 mktuta

1 minuta
data 0.00

mmmmmsmzmmMmmaaaiBiim^8BBB8Br3«i^
3. Neomezení tarif a datv (min. 10 SBt • PAUSAL (voláni do váach sitfl (zatím nepoužíván) 1 SIM/mástc 01 399.98 0,00
odaiod SMS do váwh alt) 4 ke 1 c
odchod MMS do váach slil 1 ks 0 2.00 0.00
vdáni do VPN 1 minuta

1 mktuta 1 a i i.'
data 1 GB 0.00

SiOeviDi• MUlíXiTKaimlnea....wr„n, i „m mw» nmr ,wi r,r mnt,nri,n„rn nifui/mltlc 3 19.0Í ďiS
voláni do VPN 1 mktuta 1 30
voláni do váach alti 1 mktuta 1 300 0.60 160.00
odchod SMS do váach síti 0.60 54,00
odchod MMS do váach altl tks 01 2.00 0.00

WUWS!?
B. Datové elužbv -Intemat v mobilu fc tarifům í. 1. a A:
S.a) Moblhl datová ahdba a FUP 300 KB (ofedDoldad v GB) 1 SIM/másle O 0.00
5 b) Moblkti datová služba a PUP 1,5 GB (předpoklad v GB)_____________________________________ 98.96 0.00

1 SIM/másle 0.00 149.99 0.00
5,d) MoMhl datová stužha a PUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/másle m 250.00 0,00

1. Datové služby • Internet na ceatv (notebook, tablet USB módami ísamostatní tarif):
B.a) Mobilní datová služba s PUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 149.99 0,00
S.b) Mobltnl datová služba s PUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM /másle 0 0.00 250.00 0.00
6.0 MobBti datové služba s PUP 30 GB (zatím nepoužíván) 11 SIM / másle 0 0.00 400.01 0.00

?:,T .V-“T4”??
7. Datové službv M2M • datové tarif on sladováni vozidel
Datová služba s B MB větních Jednotek 1 SIM (městě 0 15.00 0.00
data nad volná iadnolkv IkB 0.00 as 0.00

8. Duotcltnf SMI karta do Dnáho zadřeni (ka zvolanému tartful • zatím ntoouZiván:
Druhá SIM karta - aktivní bude vždv lan iedno zaflzani se stolním) službami 1 SIM / měsíc o 1 99.00 0.00

mwirmmWĚĚ&



dětí a mládeže, Kopřivnice

Dnít) požadované shoty Jednotka
PfadpoMtdaný 
počet SIM karet 
podsmlouvou

PffdpokUdaný 
počet jednotek ta 

més/e

CENA ZA JEDNOTKU 
beaDPHKč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSÍC Del DPH

1. Naonwzanf tarif baz dat - PAliáÁL (voláni do věech »ftn 1 SIM/měsíc 0 189.00 0.00
odchozi SMS do věech »m 1 ks O
odchozi MMS do všech sfti Iks Gr 2.oo 0.00
vdáni do VPN 1 minuta 0-
vdáni do viech síti 1 minuta - .-J o

wm ... .. ... . i
2. Neomewné tarif a daty (min. 3 OB) - PAUŠÁL (voláni do všech slil) 1 SIM/měsíc Ol 399.001 O.W
odchod SMS do všech .tli 1 ks
odchozi MMS do všech šiti iks í.reti 0.00

IvolónidoVPN H minuta
Ivolánl do vdech slil p minuta

|1 GB 0,00

yv-iMMwo-Ams&dWdjd*## •:* - • f!
0-3

| -f
3. Nmm*z#nÝ tarif s dAtv(min. 10GBV*PAU$AL (vo(ártt všech slili izaíim nepoužívá li SIM ............... . ... .. . I ; - r
oachozi SM& '.fí? všech slil 11 k% 01 ---- 4 ...... ..PíoiU:ho/, MMS do- v£©ct->šiti li ks ní r,' o.od
volaní do WŇ ( i minuta
volán; on vAecn Sltl Ji minulí? .v-; v ........ • . .-Tg
(MtA li GB

4. Minutový tarif - PAUSAL (tarifikace 1^1) 1 $}M / máfiřc 6 . . S 19.0# 1Í-Í.3S1
volám do VPN i minuta
voleni do vScCfi sít* T minuta SOOť 0.60 360.00
odchozi SMS do všech sH 1 ks 110 0.80 66.00
odcnozl MMS do všech šiti 1 ks Ol 2,00 0,00
I...... .......... . 'T ....................■^’rT:rr:\.. . .... ...
I:. Datově siužbv. Internet * mobilu k tarifům 1.1. ■ 4.: |
Sa) Mobilní Halová služba a FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM/měsíc 0 0.00 74,99 0.00
SM MoMtil datová služba a FUP 1.5 CT (předpoklad v GB) 1 SIM / měsíc 0 0.00 90.99 0.00
5.0 MobSnl datová služba s FUP 3 GB (DfBdDOklsd v GB) 1 SIM/měsíc 0 0.00 149.99 0.00
5.d) Mobžnl datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/měsíc 0 0.00 250.00 0.00

®B9S88®eaSSSK-
Iš. Datové elužbv • toteme* na eeetv (notebook. tablet, USB módami (samostatné tarif!: I
Ba) Mobanf datová služba s FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/měsíc 0 0.00 149.99 0.00
B.b) MobBil datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/měsíc 0 0.00 250.09 0.00
B.c) MoMni datová služba a FUP 30 GB (zaOm nepoužíván) 1 SIM/měsíc 0 0.00 400.01 0.00

|7. Datová služby M2M-datová tarif pro sledováni vozidel 1
iDatová služba s 5 MB volných lednotak 1 SIM/měsíc 0 1 15,00 0.00
Idata nad volné Mnotky 1 kB 0.0ol 0.02 0.00

B. Duplcltni SIM kana do Bnáho zmflz.nl (ke zvolanému tsitfu) - zelím nepoužíván:
Dnihá SIM karta-aktivní bude vždy lan jedno zařízeni se statnými službami ll SIM (másle 1 Ol 1 80.001 0,00

tMiwbiiiMw-iiis^iwHamMi«aia»MSiwfeiiiMe«iPMr.'os>?ip^rvhr--y5prrg»Bťc:řg3i!^7yr?iiFT-



Obec Petřvald

Druh pažBdQvnné služby Jednotka
předpokládaný 
podat StM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet Jednotek za 

máato

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚS tC bez DPH

i . Neomezený tarif baz dat-PAU8AL (volánido viachaHII 1 SIM/másle 0 189.00 0.00
odchozí SM8 do váech sM 1 ks 0
odchozi MMS do vdech sHl 1 ks 0 2.00 0.00
voláni <lo VPN í minuta 0
voláni <fo všech šiti 1 mkiuta 0
2, Neomezený tarif a daty (m!n. 3 GB) - PAUŠÁL (voíéní do všech a HO 1 SIM/másle c W ool 0.CC
odchází SMS do vdech sH 1 ks 0
odchází MMS do vdech sHl 1 ks 0 2.<X>J 0.00
voláni do VPM 1 mnuta 0 T i v.

vdání do všedi Biti 1 minula 0
dnta 1 GB 0,00
3. Neomezený tarif * daty tmtn. 10 GB> - PAUŠÁL ivoláril do vdech liti] IzaUm nepoužíván) 1 SIM / másle 0 399 981 OK!
odcho?.i SMS tío všech $IU 1 ks 0
odchozí MMS do vdech aHi i ks 0 2.00} 0.00
volaní do VPN 1 minuta 0
volaní do všech aftl 1 minuta 0
data 1 GB c.oo

4. Minutový fmdf - PA USÁL ííariflhac® 1*1) 1 SIM t měsíc 10 L______ ............. »_______............. 190.fi
volám do VPN 1 minuta 300

■ .... .... ........
......

volám cia všech sfll 1 minuta 000 540:
odchozí SMS do vdech sM Um 60 t ž-j 38.1
odchozí MMS do vdech sfB 1 ks 0 ? j r •

5. Datové služby • internet v mobilu k tarifům 1.1. a 4.:
5.a) MobM datová služba e FUP 300 MB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 74.P 0.00
$,b) MobM datová služba a FUP 1.5 88 (pMpcWad v GB) 1 SIM/másle 0 o.oo 98.99 0.00
S.c) MobM datová služba a FUP 3 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 0 0.0G 149,0' 0,00
!>.d) MobM datová služba a FUP 10 GB (zatím nepoužíván) t SIM/másle 0 0.00 350.0 ___________

6. Datové službu • Internet na cesty (notebook, tablet USB modem) Isamostatný tarif):
S.a) MobUnl datová služba a FUP 3 GB (předpoklad y GB) 1 SIM/másle 0 0.00 149,99 0.00
B.b) MobM datová služba a FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 250.00 0,00
6.0 Mobilní datová služba a FUP 30 GB fzaiin nepoužíván) 1 SIM/másle 0 0.00 400.01 0.00

1. Datová služby MŽM - datový tarif pro sledován) vozidel
Datová služba s 6 MB volných jednotek t SOd/másle 0 ...... 1 15,00 0.00
dflls nsd volná MstínctKy , 1 KB P,0OS C .02

8. Duoldtnl SIM kasie do líného xaflzanf fke zvolanému tarifu) - zatím nepoužíván;
Druhá SIM kala - aktivní bude vždy jen jedno zařízení se stejnými službami |1 SIM f mláto I Ol • v| 9'? D0|

CELKEM za másle (nabídková cena} Kč bK DPH ................................ ........... .............................1
Celkem za # (nabídková cana) KŤbaz ........_................................ | 36 7*2,00



Spartak Lubina

Druh požadované služby Jednotka
prodpokltdtnf 
poiet SIM karet 
pod smlouvou

počet Jednotek za 
misie

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH Ki

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSlC bez DPH

1. Neomezení tarif baz dat - PAUSAL (voláni de v*ech slfi) 1 SIM/másle 0 189.00 0.00
odchod SMS do všech bKI 1 ks 0
odchod MMS do všech sttt 1 ks 0 2.00 0.00
vdáni do VPN 1 minuta 0
voláni do všech*# 1 minuta 0

fSSB3řS6ÍS®l35Sa?®
2. Neomezení tarif e dety (min. 3 OB] - PAUSAL (voláni do všech sM) 1 SIM / másle 0 309.00 0.00
odchod SMS do všech *19 1 ka 0
odchod MMS do všech*# 1 ks 0 2,00 0.00
voláni do VPN 1 minuta 0
vdáni do všech *10 1 minuta 0
data 1 GB 0.00

3. Neomezen* tarif a datv (min. 10 oét • (WjiŠAL (voláni do všech attb (zatím naooužlván) 1 SIM f másle 0 ....... 399.95 0.00
odchází SMS tfovtedistti i ks
odchod MMS do všech altl 1 ks 0 2.00 0.00
vdáni do VPN 1 minuta
vdám do všech *10 1 minula
data 1 GB

r" 1 ,w"ir tlWíM!:" 5 , /, 19.05 95.25
volaní oo VPN 1 minuta
vdám do všech s# Imkiuta -v....- :••.<■ • ■ 600 0.60 300.00
odchod SMS do všech sN 1 ks 60 0.60 38.00
odchod MMS do všech sltt 1 ks 0 2,00 0.00

IS. Datová služby - Internet v modlu k tarifům C. 1. a 1
5j) MobBnl datová službas FUP 300 MB (ofedpoklad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 74.99 0.00
5.b)MobM datová služba a FUP1.S GB (otadpoMad v GB) 1 SM/másle 0 0.00 98.99 0.00
S.c) Mobthl datová služba s FUP 3GB (cfedooklad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 149.99 0.00
5.d)Motthl datové služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/másle 0 0.00 250.00 0.00

ls. Dstová služby • Internet na cesty (notebook, tablet USB modem) (samostatná tarif): I

8.a) Mobfttl datová služba * FUP 3 GB (předpoklad v OB) 1 SIM/másle 0 0.00 149.99 0.00
B.b) MobBnl datová služba s FUP 10 GB (předpoklad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 250.00 0.00
6.c) Mobšnl datová služba a FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/másle 0 0.00 400.01 0.00

17 Datová služby M2M - detovV tarif pro sledováni vozidel 1
1 Datová služba s S MB vohých Jednotek 1 SIM / másle 0 1 15.00) 0.00)
Idata nad volná ladnotky 1 kB o.ool o.od o.od

B. Duptdtnl SIM karta do Oného zaflzanl (ke zvolenému tarifu) • zatím nepoužíván:
Druhá SIM karta* aktivní bude vždy jen jadno zafteenl se stejnými službám) |lStM/mMe I Ol , ...... 09.001 0.0C

wMsĚsíík&sj

!5Rf^B^sp*ří?!g?®E?p^c^3r^^rae2K^«SE?^^r5ii^?^c^^sgSK^^z!'f<ř«'/i;



Obec Skotnice

Druh požadované služby Jednotka
Předpokládaný 
poiet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet Jednotek ta 

másle

CENA ZA JEDNOTKU 
bez DPH KC

CELKOVÁ CENA ZA 
UĚSlC bez DPH

i. Neomezený tarif baz dat. PAlléÁL (voláni do váachsltn 1 SIM/méeic 1 189.00 189.00
oticJiozI SMS do vfiach afd 1 ke 100
odchod MM$ ds všech šiti 1 ke 0 zoo 0.00

volání do všech síti 1 minula 15000
“..............................

2. Neomezeny tarif s daty (min. 1 GB) - PAUŠÁL (volání do ytoch *1(1) 1 SIM/másle 0 30900)I ........040

odchozi SMS do všech slil 1 k* 0
cdchotí MMS (to všech slU 1 ks « 2.OČI
v©lá;« do VPN i (tknula a
voláni do všech sJti 1 minuta o
d3ÍB 1GB O.Offl

3, Neomezený tarif t (toto (mim. 10 08) • PAUŠÁL (volání do všech sai) ízaUm neaeutMm) 1 SIM / másle ....................... -............. --a: ?«! ?S!...................... ' Oli .

odchozi SMS do vtech ®rtt t ks C
cdchozl MMS do všech efti lke 0 I_________________________ 0,001
voláni do VPN 1 minuta ...... s-.. .. 0

ivcUnídovtectiattl 1 nknuta 0
čtete 1 GB L . »00

to,*': ........ ........................................................—'———' sdawnwktriWtrsantovvawoJjWi
b

'l*"M!"WlMFl tntflv»tMM!fvf»rK^tvs-'rrim'yi -vsr—*-
i i-r .

volám do VPN 1 minuta •... ,.• ........ li
voláni do všech sft) 1 nknuta 1 M3Ž 0.60 600.00
cílcftozl SMS do vtech sin 1 ks . ..." 15 0.60 9.00
odchod MMS do všech sfti 1 ks 01 2.001 0.00
.-."•ft;ar-;tfj -‘fyi#»e;. -rrr-fyFV!

\ S, Datové *!užby - Internet v mobilu k tarifům e. 1. a 4j |
jSj) Mobflnl datová abžba a FUP 300 m (předpoklad v GB) 1 SIM /másle o 0.00 74.95 0.00
5.M MoMM datová služba a FUP 1.5 GB fp/edpokiad v GB) 1 SIM/másle 0 0.00 95.95 0.00
Gjc>\ Mobilní datová službo a FUP 3 438 (pfedpoki&tí v OB) 1 SIM / másle 0 0.00 149.99 0.00
5.d) Mobšni datová služba a FUP 10 GB (zsíim nepoužíván) 1 SIM/másle Q 0.00 250.00 0,00

j&. Datové služby . totem# rut castv {notebook, tablet* USB modem) (samostatný tarif): "
S il! Mobltol datová služba a FUP 3 GB (předpoklad v 68) i SIM/másle 0 0.00 149,99 0.
S.b) MoMhl datová služba a FUP 10 GB (předpoklad v G8> 1 SIM/másle 0 0.00 250.00 0.
8.c) Mobflnl datová služba a FUP 30 GB (zelím nepoužíván) 18IM/másfe 0 0.00 40001 __ _____ O,/:-;

7. Datová služby M2M • datový tarif pro sledování voaMet
Palova skiíbs r> 5 MB volných Jednotek 1if SIM/másle 1 01 ! ?5^ldáte nad volné jednotky |i) KB 1 ......i 0.00 | 0,U2j CU''1

_____ _______ *
S. Dupldtnl SIM karta do jiného zařízení (k« zvolenému tarifu) - zatím nepoužíván:

iDriihA SIM karta - aktivní bude vždy len jedno zařízení se stejnými službami j 1 SIM / NWc \ 0| w.cof %. y.\

CELKEM za másle (nabídková cena) Kč bez DPH | ! ;j J Š93,ýh:
ČKUKH9 za dá m&leá (nabirfkwi cena) ki baž DPk |



7 NÁVRH RÁMCOVÉ DOHODY

Následuje požadovaný dokument dle ZD.

Nabídka T-Mobile Czech Republlc pro mtato Kopřivnice [7.8.2016]



RÁMCOVÁ DOHODA

O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

číslo:

společnost: Město Kopřivnice
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Smlouva pro veřejnou zakázku



# ■

RÁMCOVÁ DOHODA
O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

(dále jen .Rámcová smlouva*) č.
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen .občanský zákoník*) 

Smluvní strany:

T-Mobile Czech Republic a s.
Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1
Město Praha 4 PSČ 148 00
IČ 64946681 DIČ CZ64949681

Spisová značka 
Bankovní spojení 
Název banky 
Zastoupená

B, vložka 3787, společnost je vedená u Městského soudu v Praze 

Komerční banka a.8., 120 00 Praha 2

(dále jen “ OPERÁTOR”, nebo také .TMCZ“)

a

společnost Město Kopřivnice
Sídlo: Ulice Štefánlkova 1163/12

Město Kopřivnice PSČ 742 21
IČ 00298077 DIČ CZ00298077

Zastoupená/jednajlcl

(dále jen .objednatel*, nebo také .zadavatel* nebo také .Smluvní partner*)

se dohodly na následujícím:

$m!c;i.va pro veřej-ioj zakázki, \i V D 2/B

Uáli y,.: C.fc.í/Gvž U&.Zt:



úvodní ustanovení

Objednatel zahájil výběrové řízeni na veřejnou zakázku s názvem .Telekomunikační mobilní služby pro město Kopřivnice a 
jiné veřejné zadavatele* (dále jen .Zakázka*). Na základě oznámeni objednatele o výběru nejvhodnějčl nabídky č.j. ze 
dne se Smluvní strany dohodly níže uvedeného dne na uzavřeni této Rámcové smlouvy.

1 PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Předmětem této Rámcové smlouvy je zejména sjednáni zvýhodněných obchodních podmínek, které budou používány 
při uzavíráni Účastnických smluv a poskytováni služeb elektronických komunikaci (dále jen .Služeb*). Účelem této Rámcové 

smlouvy je rovněž umožnit Smluvnímu partnerovi, aby jeho zaměstnanci, spolupracovníci I obchodní partneři v postaveni 
Oprávněných osob, kteří splnili podmínky pro získáni statusu Oprávněné osoby, mohli využívat k plněni svých pracovních 
úkolů a případné i pro svoji osobni potřebu Služby aktivované k Účastnickým smlouvám, které objednatel a/nebo Oprávněné 

osoby uzavřou na podkladě této Rámcové smlouvy s operátorem.
1.2 Předmět této Rámcové smlouvy je dále vymezen nabídkou operátora, předloženou operátorem jako uchazečem dne 10.8. 

2018 v rámci výše uvedené Zakázky objednatele podle příslušných ustanoveni zákona o veřejných zakázkách (dále jen 

Nabídka). Uvedená Nabídka je přiložena k této Rámcové smlouvě, přičemž předmětem plněni operátora se pro účely této 
Rámcové smlouvy rozumí souhrn všech výkonů, dodávek a služeb, jak je vymezuje výše uvedená Nabídka.

1.3 Místem plněni je: Česká republika a území pokryté signálem operátorem.

1.4 Operátor se zavazuje zajistit plnění předmětu veřejné zakázky v souladu s požadavky zadávací dokumentace.
1.5 Předmětem plněni veřejné zakázky je průběžné poskytováni komplexních hlasových a datových mobilních telekomunikačních 

služeb pro město Kopřivnice, jim založené a zřízené organizace, jakož i obce ve správním obvodu.
1.6 Rozsah poskytovaných služeb:

1.6.1 zajištěni základních hlasových a doplňkových služeb - záznamová schránka, zmeškané hovory formou SMS na číslo 
účastníka, přesměrováni hovoru, přidrženi hovoru, signalizace dalšího hovoru, konferenční hovory, možnost skryti 
telefonního čísla, roaming a další standardní doplňkové služby

1.6.2 zajištěni datových služeb - SMS, MMS, internet v mobilu a dalších mobilních zařízeni (tablet, notebook), sledováni 
a hlídáni vozidel nebo zabezpečovací zařízeni a další standardní datové mobilní služby

1.6.3 zřízeni a poskytováni virtuální privátní šitě (dále jen ,VPN‘):

- Do šitě budou zahrnuty všechny aktivní SIM karty objednatele.
. .. - Hlasová komunikace v rámci VPN je požadována bezplatně, bez započteni takto provolaných minut do

poskytnutých volných minut.
- V ceně služeb jsou zahrnuty i všechny služby spojené s VPN (např. zařazeni čísla do VPN, měsíční poplatky 

apod.).
VPN umožni nastaveni různých restrikci na libovolném čísle s funkci blokováni hovorů z a do VPN.

2 ÚČASTNICKÁ SMLOUVA

2.1 Podmínky a rozsah poskytovaných Služeb si Smluvní strany dohodnou v konkrétní .Účastnické smlouvě* uzavřené na základě 
formuláře .Účastnická smlouva* objednatele.

2.2 Každá Účastnická smlouva, která vychází z režimu této Rámcové smlouvy, je uzavírána či prodlužována vždy na dobu určitou 

a obsahuje odkaz na číslo Rámcové smlouvy. Objednatel se tímto zavazuje odebírat služby elektronických komunikaci na 
podkladě těchto Účastnických smluv ode dne jejich aktivace vždy po celou zbývajíc! sjednanou dobu platnosti Rámcové 

smlouvy, která je uvedena dále v odst. 5.2. V souvislosti s individuálně sjednanými podmínkami ve Zvláštních smluvních 
podmínkách, které tvoři přílohu této Rámcové smlouvy, se Smluvní strany dohodly, že Objednatel není oprávněn využit 
možnosti zakoupeni koncových zařízeni za zvýhodněnou cenu, a tou všech Účastnických smluv.

2.3 Podmínky a rozsah poskytovaných Služeb si Smluvní strany dohodnou v konkrétní Účastnické smlouvě uzavřené na základě 
formuláře .Účastnická smlouva* objednatele.

u.d»kyr:canois i-
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3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY
3.1 Jednotlivé Účastnické smlouvy mohou na základě Rámcové smlouvy uzavírat také osoby odlišné od objednatele, jsou-li tyto 

osoby uvedeny v aktuálním Seznamu Oprávněných osob, který je součástí této Rámcové smlouvy (dále také .Oprávněné 
osoby"). Práva a povinnosti Oprávněných osob se řídl touto Rámcovou smlouvou a dotčenou Účastnickou smlouvou. Smluvní 

strany se dohodly, že rozšířeni Seznamu Oprávněných osob není možné bez předchozího písemného souhlasu operátor. 
Operátor je povinen souhlas udělit v případě, kdy objednatel prokáže organizační a majetkový vztah souvisejíc! s předmětem 
činnosti objednatele, existující mezi Smluvním partnerem a právnickou osobou, se kterou by operátor měl uzavřít Účastnickou 

smlouvu dle této Rámcové smlouvy (např. jde o organizační složku zadavatele). Operátor však není povinen udělit souhlas v 
případě rodinných příslušníků zaměstnanců nebo v případě jiných fyzických osob bez zaměstnaneckého nebo obdobného 
poměru vůči Smluvnímu partnerovi. Smluvní strany berou na vědomi, že služby nelze poskytovat a faktury a fakturační 

skupiny pro poskytnuté plnění není možné vystavit na jinou adresu odběratele služeb než je sídlo objednatele.
3.2 Objednatel ve smyslu § 2018 občanského zákoníku prohlašuje, že uspokojí operátora, pokud Oprávněná osoba nesplní svůj 

dluh vůči operátoru. Objednatel je ručitelem Oprávněné osoby, a to ve vztahu ke všem dluhům vzniklým v souvislosti 

s plněním dle této Rámcové smlouvy v době, kdy měla Oprávněná osoba status dle této Rámcové smlouvy. Objednatel je 
povinen dluh Oprávněné osoby splnit z titulu ručeni bez zbytečného odkladu poté, co bude k jeho splněni operátorem vyzván. 
V případě, že operátor nemůže vyzváni dle předchozí věty uskutečnit, nebo jestliže je nepochybné, že Oprávněná osoba svůj 
dluh nesplní, zejména v případě insolvence Oprávněné osoby, pak je objednatel povinen splnit dluh Oprávněné osoby bez 
zbytečného odkladu poté, co se o existenci takového dluhu dozvěděl. Ukončení statusu Oprávněné osoby a/nebo ukončeni 
Rámcové smlouvy nemá vliv na trváni povinnosti objednatele dluh z titulu ručení dle tohoto odstavce uhradit za Oprávněnou 

osobu. Operátor prohlašuje, že za ručitele dle tohoto článku Rámcové smlouvy přijímá i právního nástupce objednatele.
3.3 Pro vyloučeni pochybností se stanoví, že ručeni objednatele se vztahuje i na vypořádáni povinnosti vyplývajících 

z Účastnických smluv, které Oprávněná osoba uzavřela elektronickou formou.

3.4 Smluvní strany prohlašuji, že v den podpisu této Rámcové smlouvy nemají mezi sebou sjednány žádné Oprávněné osoby.

3.5 Smluvní strany se dohodly, že veškerá výše uvedená ustanoveni ohledně ručeni se použiji pouze tehdy, nestanovl-li jinak 

zvláštní právní předpis. Těmito zvláštními předpisy se rozumí např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízeni), zákon 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízeni) a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

4 CENA

4.1 Nabídková jednotková cena za jednotlivé požadované služby je stanovena jako nejvýše přípustná částka za plněni Veřejné 
zakázky, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících a vč. veškerých rizik a 
vlivů během poskytováni služeb a zisk operátora.

4.2 Celková nabídková cena - předpokládaná výše závazku za všechna sjednaná plněni služeb dle uzavřené Rámcové smlouvy 

je stanovena jako maximální a zahrnuje všechny souvisejíc! náklady. Do takto stanovené nabídkové ceny jsou promítnuty i 

pořizovací náklady na dodávku a instalaci potřebných telekomunikačních zařízení a technologii, pokud je v souvislosti 
s plněním Rámcové smlouvy bude nutno dodat a nainstalovat objednateli a náklady na připadnou demontáž zařízeni a 
technologií po uplynuti smluvního vztahu.

4.3 Cena za služby poskytované dle konkrétní účastnické smlouvy a prodej bude vycházet z cenové nabídky operátora uvedené 

v kapitole .Cenová kalkulace služeb" v Nabídce a tvoři Přílohu Rámcové smlouvy. Nabídková cena zpracovaná v souladu se 
zadávací dokumentaci a uvedená v Nabídce je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nesmí být překročena po celou dobu 
trváni Rámcové smlouvy, vyjma změny sazby DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plněni. 
Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmi být cena překročena. Operátor nemá právo jednostranně zvýšit sjednané ceny

4.4 Cena za služby a prodej neuvedená v Nabídce se řidl ceníky operátora určenými pro zákazníky s Rámcovou smlouvou 
platnými v době poskytováni služeb nebo uskutečněni prodeje, pokud se Smluvní strany nedohodly v této Rámcové smlouvě 
jinak. Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky platný ke dni podpisu Smlouvy tvoři její přílohu č. 3.
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4.5 Aktuální Ceník tarifů a Služeb pro klíčové zákazníky je uveden vždy na www.t-mobile.cz/finnv.

4.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
4.7 Daňový doklad bude vystaven a odeslán objednateli do 5. dne po skončeni daného zúčtovacího období; zúčtovacím obdobím 

je kalendářní másle.
4.8 Pokud faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platné právní úpravy nebo náležitosti uvedené výše, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s lim, že operátor je poté povinen vystavit novou fakturu s novým terminem 
splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodleni s úhradou faktury

4.9 Faktura bude obsahovat souhrnný výpis za jednotlivé SIM karty.
4.10 Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručeni daňového dokladu objednateli.
4.11 Úhrada za plněni Veřejné zakázky bude provedena na základě faktury vystavené operátorem, bankovním převodem na účet 

operátora, uvedený v záhlaví Rámcové smlouvy, v případě změny bankovního účtu, je operátor povinen bezodkladně o tomto 
vyrozumět objednatele. V opačném případě se objednatel zprošťuje odpovědnosti.

4.12 Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně, pokud nedojde k přístupu ČR k 

EMU.

4.13 Při nedodrženi splatnosti daňového dokladu zaplatí objednatel operátorovi úrok z prodleni ve výši stanovené zákonem či 
podzákonnými předpisy.

5 PLATNOST, ÚČINNOST A TRVÁNÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY

5.1 Rámcová smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, kromě smluv (potvrzených 
výzev/objednávek) se zadavateli, na které dopadá povinnost uveřejněni dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv, 
kdy Rámcová smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

5.2 Rámcová smlouva je sjednána na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců od nabyti její účinnosti. Zánik Rámcové smlouvy 
uplynutím sjednané doby jejího trváni v souladu s ustanovením odst. 2.2. výše má vliv na platnost a účinnost smluvních vztahů 
vyplývajících z Účastnických smluv již vzniklých na jejím podkladě akceptaci formuláře „Účastnická smlouva".

5.3 Platná a účinná Rámcová smlouva může být ukončena uplynutím doby, písemnou dohodou smluvních stran, písemnou 
výpovědi objednatele bez uvedeni důvodu s tříměsíční výpovědní dobou, písemnou výpovědi operátora bez uvedeni důvodu 

6 šestiměsíční výpovědní dobou nebo odstoupením některé ze stran od Rámcové smlouvy v souladu s příslušnými právními 
předpisy České republiky. Jiné možnosti ukončeni Rámcové smlouvy se neuplatni.

6 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 V případě rozporu ustanovení následujících dokumentů se použije pro výklad úprava obsažená v dokumentech v tomto 
pořadí přednosti; 1. Zadávací dokumentace včetně všech dodatečných informaci k Zakázce, 2. Nabídka, 3. Rámcová smlouva 
a ppňloha č. 5 Rámcové smlouvy, 4.1. Zvláštní smluvní podmínky 4.2. Obchodní podmínky Rámcové smlouvy 5 Všeobecné 
podmínky. Všeobecnými podmínkami se rozumí rovněž Podmínky zpracováváni osobních, identifikačních, provozních a 
lokalizačních údajů. Stejné pořadí dokumentů počínaje č. 1 se použije pro určeni obsahu práv a povinnosti Smluvních stran 

neupravených touto Rámcovou smlouvou.
6.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud operátor ukonči poskytováni Služby (tarifu), která bude dle Obchodních podmínek 

nahrazena jinou Službou (tarifem), u které operátor poskytne v podstatných ohledech stejné či lepši podmínky a stejnou či 
nižší cenu jednotlivých komponent dané Služby (jako měl objednatel u původní Služby při zohledněni slev sjednaných 
v Rámcové smlouvě), operátor je oprávněn nahradit původní Službu takovou novou Službou. Smluvní strany se dohodly, že 
taková změna Rámcové smlouvy nevyžaduje jeji dodatkováni písemnou formou. O ukončeni Služby a jejím nahrazeni novou 
Službou bude operátor objednatele informovat nejméně 30 dni předem.

6.3 V případě, že v průběhu trváni smluvního vztahu dle Rámcové smlouvy vznikne Smluvnímu partnerovi povinnost plnit 

požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve zněni pozdějších změn (dále jen „ZKB"), je povinen o této 
skutečnosti písemně informovat operátor, a to do 30 dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. Pokud v souvislosti
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s plněním povinnosti ZKB ze strany objednatele bude operátor povinen zavést bezpečnostní opatřeni či plnit jiné povinnosti 
stanovené ZKB, má operátor nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů s tímto spojených, přičemž tyto náklady je 
objednatel povinen uhradit

7 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Veškerá práva a povinnosti stanovená ve všech odstavcích tohoto článku mají v případě rozporu s ostatními ustanoveními 
Rámcové smlouvy, nebo s ustanoveními kterékoliv z jejich příloh, přednost. Přednost zadávací dokumentace včetně 
veškerých dodatečných informací k Zakázce před ustanoveními tohoto článku zůstává nedotčena. Pokud tato Rámcová 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnit JI v registru smluv, tak v souladu se ZRS smluvní strany v rámci uveřejněni této Rámcové 
smlouvy v registru smluv začemi veškeré osobní údaje a obchodní tajemství v obsažené zejména ve Zvláštních smluvních 
podmínkách.

7.2 Finanční výše závazku, do které lze zasílat výzvy/objednávky na změny poskytovaných služeb, tj. sjednaná cena Rámcové
smlouvy Činí.................. Kč.

7.3 Operátor je povinen upozornit objednatele na dosaženi 90 % finančního závazku, vyplývajícího z Rámcové smlouvy. 
V případě nesplněni této povinnosti se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

7.4 Budou zachována stávajíc! telefonní čísla

7.5 Výměna SIM karty stávajícímu účastníkovi v případě ztráty nebo poškozeni (max. 2x ročně u každého čísla) nebo v případě 
potřeby novější verze SIM karty je zdarma.

7.6 Sjednané jednotkové ceny za služby budou platné po celou dobu platnosti Rámcové smlouvy, pokud nebudou nabídnuty 
během trvání Rámcové smlouvy ceny výhodnější, tato změna však nesmi mlt vliv na délku platnosti Rámcové smlouvy.

7.7 Změna operátora bude zajištěna v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve zněni pozdějších 
předpisů. Migrace telefonních čišel bude prováděna zdarma. Nefunkčnost přenášené SIM karty nesmi být delší než 12 hodin 

a musí být, pokud je to technicky možné, časově umístěna v hodinách mimo běžnou pracovní dobu. Objednatel k tomuto 
převodu poskytnou nezbytnou součinnost, včetně např. uděleni plné moci. Přidáni nebo odebrání SIM karet pod Rámcovou 
smlouvu bude prováděno vždy zdarma, tzn. převody čišel v rámci používaného poskytovatele služeb, migrace čišel mezi 
poskytovateli služeb, aktivace nových čísel.

7.8 Každá změna Rámcové smlouvy musí být provedena v souladu s ustanovením § 222 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek a součet všech změn nesmí překročit 10% původního závazku sjednaného Rámcovou smlouvou, v případě 
vzniku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (např. krizové situace, živelné pohromy, válka, 
...), pak nesmi překročit 30 % původního závazku. (Po dosaženi ceny původního závazku nelze již zasílat výzvy/objednávky 

a měnit požadované služby. Uzavřené závazky však zůstávají v platnosti). Změny budou prováděny bez obnoveni soutěže v 

souladu s ust. § 132 odst. 3b) zákona, na základě výzvy - objednávky každého jednotlivého objednatele.
7.9 Změny všech nově aktivovaných čísel - tj. nové tzv. účastnické smlouvy, jsou možné vždy po dobu do konce platnosti 

Rámcové smlouvy, bez ohledu na to, kdy bude tato aktivace v průběhu smluvního vztahu provedena. Podrobné výpisy 
v elektronické podobě jsou požadovány v ceně služeb. Účastnické smlouvy zůstávají v platnosti do doby obnoveni či uzavřeni 

nové Rámcové smlouvy.
7.10 Objednatel stanoví za svou smluvní stranu kontaktní osobu, která bude oprávněna provádět administrátorské úkony, tj. měnit 

tarify, objednávat SIM karty nebo přístroje a příslušenství, blokovat SIM karty, aktivoval či objednávat služby v Nabídce 
operátora. Stanoveni a odvoláni kontaktní osoby provede vždy oprávněný zástupce objednatele, a to na formuláři vydaném 
operátorem. Vyplněný a podepsaný formulář pak objednatel naskenuje a odešle operátorovi prostřednictvím přílohy e-mailu 
na jeho kontaktní adresu uvedenou v Rámcové smlouvě.

7.11 Nesplněni kterékoliv obchodní podmínky sjednané v Rámcové smlouvě, bude posouzeno jako porušeni smlouvy a objednatel 
je oprávněn dodavateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zakázky uvedené v Rámcové smlouvě, za 
každý den, ve kterém bude docházet k porušováni smlouvy.
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7.12 Operátor bude dodávat objednateli služby na základě výzev-objednávek objednatele podle specifikace množství a druhů 
služeb v objednávce uvedených. Potvrzením výzvy-objednávky dojde k uzavřeni smlouvy na poskytováni služeb ve výzvě 
uvedených, za podmínek sjednaných v Rámcové smlouvě.

7.13 Objednávkou-výzvou mohou být služby požadovány na dobu neurčitou či určitou, nejpozději však mohou být výzvy zaslány a 
objednávkou služby sjednávány do doby ukončeni platnosti Rámcové smlouvy, nebo do doby dosaženi finanční výše 
závazku, vyplývajícího z Rámcové smlouvy, navýšeného maximálně o 10% (§ 222 zákona), podle toho, která z těchto 
podmínek nastane dříve.

7.14 Objednatel v každé výzvě uvede zejména: datum vystaveni objednávky (výzvy) a její číslo, přesnou specifikaci a rozsah 
požadovaných služeb, požadovaný den a čas dodáni služeb, podpis oprávněné osoby objednatele.

7.15 Výzva bude vyhotovena v písemné formě, objednatel nebo jim pověřená osoba nebo subjekt je povinna ji doručit operátoru 
osobně, doporučeně, ve formě faxové zprávy nebo prostřednictvím e-mailu, a to na: adresa: T-Mobile Czech Republic a s., 
Útvar prodeje firemním zákazníkům, Tomlčkova 2144/1,148 00 Praha 4, email:

7.16 Operátor výzvu neprodleně potvrdí a v souladu s Rámcovou smlouvou, pokud není ve výzvě stanoveno jinak, zajisti 

poskytováni služeb do 12, nejpozději však 24 hodin za podmínek sjednaných v Rámcové smlouvě.
7.17 Operátor může objednateli na zaslanou výzvu nabídnout výhodnější podmínky, než bylo v Rámcové smlouvě sjednáno.
7.18 Doba i rozsah požadovaných služeb mohou být kdykoli upraveny následující výzvou.

7.19 S výjimkou ujednáni odstavce 4.13 Rámcové smlouvy operátor vůči objednateli neuplatni žádné další sankce.

8
8.1

8.2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré dotazy spojené s Rámcovou smlouvou, neslanovl-li Obchodní podmínky Rámcové smlouvy v čl. 8 jinak, bude 
objednatel adresovat na kontaktní místo:
T-Mobile Czech Republic a s.
Útvar prodeje firemním zákazníkům 

Pohraniční 27

703 00 Ostrava 
telefon: (+420)1

Operátor je oprávněn v průběhu trváni Rámcové smlouvy změnit kontaktní údaje uvedené v tomto odstavci. Smluvní strany 

se dohodly, že operátor takovou změnu oznámí Smluvnímu partnerovi písemně formou doporučeného dopisu bez nutnosti 
dodatkovat tuto Rámcovou smlouvu.
Tento dokument tvoři úplnou smlouvu, jejíž nedílnou součásti jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Zvláštní smluvní podmínky
Příloha č. 2: Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a s. a Podmínky zpracováni osobních,

identifikačních, provozních a lokalizačních údajů zákazníků 
Příloha č. 3: Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky

Příloha č. 4: Obchodní podmínky Rámcové smlouvy
Příloha č. 5: Obchodní podmínky zadavatele (příloha č. 5 zadávací dokumentace)
Příloha č. 6: Výpis z registru ekonomických subjektů (Smluvní partner)
Příloha č. 7: Cenová kalkulace služeb
Příloha č. 8: Zadávací dokumentace včetně všech dodatečných vysvětleni k Zakázce (Pozn.: bude pfipojena pňpodpisu

Rámcové smlouvy)
Příloha č. 9: Nabídková TMCZ (Pozn.: bude pfípojena pň podpisu Rámcové smlouvy)
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8.3 Pokud není v této Rámcové smlouvá výslovná sjednáno jinak, veškeré zmány a dodatky této Rámcové smlouvy musí být 
učiněny písemná a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.Právni vztahy mezí objednatelem a operátorem se 
budou řídit českým právním řádem

8.4 Všechny spory vznikajíc! z této Rámcové smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovány soudy české republiky. Smluvní 

strany si dohodly místní příslušnost soudu dle sídla objednatele. Smluvní strany výslovně vylučuji možnost řešeni sporů 
prostřednictvím rozhodců či rozhodčích soudů.

8.5 Obsah závazku tvoři pouze práva a povinnosti sjednané v této Rámcové smlouvá bez ohledu na jednáni stran při uzavřeni 
této Rámcové smlouvy. Ustanoveni § 1971 občanského zákoníku se nepoužije. Právní jednáni smluvních stran z Rámcové 
smlouvy vyvolává výhradně právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona.

8.6 Rámcová smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních s platnosti originálu, přičemž operátor obdrží po 2 výtiscích a objednatel 
1 výtisk.

8.7 Smluvní strany po řádném přečteni této smlouvy prohlašuji, že tato Rámcová smlouva byla uzavřena po vzájemném 
projednáni, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečnosti připojuji své podpisy.
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PŘÍLOHA Č. 1 

k Rámcové smlouvě č.

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

CLVe ID: 1204905 / 347901; 25.7.2018; vl.8.0
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1. MNOŽSTEVNÍ SLEVY, ZÁVAZEK MINIMÁLNÍHO ODBĚRU A DOHODA O JEHO ZAJIŠTĚNÍ SMLUVNÍ POKUTOU

1.1 Vzhledem k plánovaným odběrům služeb elektronických komunikaci, ke kterým se Smluvní partner níže zavazuje, TMCZ
bude poskytovat Smluvnímu partnerovi i Oprávněným osobám množstevní slevy z úhrad cen (bez DPH) za jednotlivé 
služby, které budou poskytnuty na základě příslušných Účastnických smluv uzavřených s TMCZ na podkladě této Rámcové 

smlouvy. Tyto slevy budou poskytovány nejpozději od prvního celého zúčtovacího období následujícího po nabyti účinnosti 
této Rámcové smlouvy po celou dobu trváni Rámcové smlouvy. Jednotlivé Služby, na které se slevy vztahuji a jim 
odpovídajíc! výše množstevní slevy vyplývají z níže uvedené tabulky. Poskytnuté množstevní slevy budou uvedeny vždy ve 
Vyúčtováni za každé zúčtovací období. V tabulce níže uvedené slevy jsou vypočítávány ze základních cen Služeb, které 
jsou uvedeny v Ceníku.

MĚmĚSĚmmS^miSttSSiSMSm

Měsíční paušál - Podniková siř * •

Měsíční paušál - tarif M2M Profi 69,39% 15,00 Kč

Měsíční paušál - tarif Mobilní Internet 10 GB 53,39% 250,00 Kč

Měsíční paušál - tarif Mobilní Internet 3 GB 59,58% 149,99 Kč
Měsíční paušál - tarif Mobilní Internet 30 GB 42,99 % 400,01 Kč
Měsíční paušál - tarif Profi na míru 1 98,73 % 19,05 Kč
Měsíční paušál - tarif Profi na míru 2 87,40 % 189,00 Kč
Měsíční paušál - tarif Profi na míru 3 79.40% 309,00 Kč

Měsíční paušál - tarif Profi na míru 4 46,67% 399,98 Kč
Měsíční paušál - zvýhodněni Mobilní Internet 1,5 GB 65,68% 98,99 Kč
Měsíční paušál - zvýhodněni Mobilní Internet 10 GB 53,39% 250,00 Kč
Měsíční paušál - zvýhodněni Mobilní Internet 3 GB 59,58% 149,99 Kč
Měsíční paušál - zvýhodněni Mobilní Internet 400 MB 63,56% 74,99 Kč

Cena Služby označená ve výše uvedené tabulce *, je zahrnuta v ceně měsíčního paušálu vždy příslušné Účastnické 

smlouvy využívající takovou Službu.

2. POSKYTOVANÉ SLEVY

Vzhledem k plánovanému velkému odběru služeb elektronických komunikaci na podkladě Rámcové smlouvy bude TMCZ 
poskytovat Smluvnímu partnerovi a Oprávněným osobám následující slevy a dodatečné volné jednotky, které se uplatni 
nezávisle na slevách uvedených vodst. 1.1 a přednostně, pokud se sleva uplatňuje na stejnou službu. Každá Účastnická 

smlouva může dodatečné volné jednotky čerpat až po vyčerpáni tarifních volných jednotek obsažených v tarifu, který 

aktuálně využívá, přičemž dodatečné volné jednotky budou jejich prostřednictvím čerpány postupně podle časového pořadí 
uskutečněni jednotlivých hovorů. Případný nevyčerpaný nárok bez náhrady propadá a nepřevádi se do dalšího zúčtovacího 

období, nenl-li u jednotlivých výhod stanoveno jinak. Nastane-li případ, že dodatečné nebo volné jednotky nebudou mod být 
využívány po celé zúčtovací období (např. Při zařazeni Účastnické smlouvy pod Rámcovou smlouvu nebo při jejím 

vyloučeni z Rámcové smlouvy, při ukončeni Rámcové smlouvy, změně tarifu, apod), potom jejich počet bude vždy krácen 
tak, aby přidělený počet proporcionálně odpovídal počtu dnů, po které mohly být v rámci daného zúčtovacího období 
využívány, nenl-fl u jednotlivých výhod v jejich obchodních podmínkách ČI v Ceníku uvedeno jinak.

2.1 Slevy a dodatečné volné jednotky uvedené níže v tomto článku budou poskytovány nejpozději od prvního celého 
zúčtovacího období, po nabyti účinnosti této Rámcové smlouvy, nenl-li u jednotlivých výhod uvedeno jinak:

zvýhodněná cena aktivace služby Podniková sif (PS), je zahrnuta v ceně měsíčního paušálu vždy příslušné 
Účastnické smlouvy, která využívá / bude využívat tuto službu,

- sleva z ceny služby v rámci destinace dle níže uvedené tabulky. Zvýhodněná cena je uvedena v Kč bez DPH za 
jednotku:
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Destinace / Tarif
Zvýhodněná 

cena v Kč

JedntflMi

Podniková siř-VPN sazba * minuta

Voláni • T-Mobile Tarif Proti na míru 1 0,60 Kč minuta

Voláni - ostatní mobilní šitě Tarif Proti na míru 1 0,60 Kč minuta

Voláni - pevné šité Tarif Proti na míru 1 0,60 Kč minuta

SMS - T-Mobile Tarif Profi na mim 1 0,60 Kč kus

SMS - ostatní sítě Tarif Profi na mim 1 0,60 Kč kus

Voláni - T-Mobile Tarif Proti na mim 2 minuta

Voláni - ostatní mobilní šitě Tarif Proti na mim 2 minuta

Voláni - pevné sítě Tarif Profi na mim 2 minuta

SMS-T-Mobile Tarif Profi na mim 2 kus

SMS - ostatní šitě Tarif Proti na mim 2 kus

Volání - T-Mobile Tarif Proti na mim 3 minuta

Voláni - ostatní mobilní sítě Tarif Profi na mim 3 minuta

Voláni - pevné sítě Tarif Profi na mim 3 minuta

SMS - T-Mobile Tarif Profi na mim 3 kus

SMS - ostatní šitě Tarif Proti na mim 3 kus

MMS Tarif Profi na mim 1 2,00 Kč kus

MMS Tarif Proti na mim 2 2,00 Kč kus

MMS Tarif Proti na mim 3 2,00 Kč kus

MMS Tarif Profi na mim 4 2,00 Kč kus
Cena služby označena ve výše uvedené tabulce *, je zahrnuta v ceně měsíčního paušálu vždy příslušné Účastnické 

smlouvy využívajíc! takovou službu.

Tato sleva se nevztahuje na prémiové služby v uvedené oblasti jako např. erotické služby apod.
Zvýhodněné ceny uvedené v tomto odstavci se uplatni vždy nejpozději následujíc! den po aktivaci/změně 
tarifu/převodu Účastnické smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že cena a způsob účtováni voláni v příchozím a 

odchozim roamingu budou stanoveny odlišně od Ceníku tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile po celých 
minutách.
TMCZ bude poskytovat Smluvnímu partnerovi a Oprávněným osobám vyjmenované slevy ve výše uvedené tabulce, 

které se uplatni nezávisle na slevách uvedených v odst. 1.1. Pokud je v tomto článku sjednána stejná sleva na tarif, na 
který je již sjednána sleva v odst. 1.1 této přílohy, uplatni se pouze sleva dle tohoto článku.

2.2 TMCZ se dále zavazuje poskytovat v každém zúčtovacím období dodatečné volné jednotky do všech šiti elektronických 
komunikaci v ČR, které budou přiděleny k jednotlivým Účastnickým smlouvám uzavřeným na podkladě Rámcové smlouvy 

Smluvním partnerem a Oprávněnou osobou v závislosti na tarifním programu, který používají. Přiděleni je následující:

Volné Jednotky Tarlfrif program

5 MB (internet) Tarif M2M Proti

20 minut Proti na mim 1
20 SMS Proti na mim 1

V souvislosti s poskytnutím těchto dodatečných volných jednotek se Smluvní partner zavazuje, Že pokud bude požadovat 
změnu tarifního programu u Účastnických smluv, které v souladu s tímto ustanovením začnou dodatečné volné jednotky 

využívat, je nutné požádat o změnu tarifní programu, a to pouze Zákaznické centrum - Business s upozorněním na 
zvýhodněné podmínky umožněné tímto ustanovením.
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3. ZMĚNA PRIORITY ÚČTOVÁNÍ PODNIKOVÉ SÍTĚ

Z důvodu vysokého odběru služeb si Smluvní strany sjednaly od standardních podmínek TMCZ odlišné čerpáni tarifních 

volných jednotek u hovorů, které budou uskutečněné v rámci podnikové sítě Smluvního partnera. U těchto hovorů nebude 
docházet k odečítáni tarifních volných jednotek, hovory do Podnikové sítě budou účtovány vždy přímo příslušnou sazbou, 
zatímco tarifní volné jednotky zůstanou k dispozici pro ostatní typy provozu. Při využiti změny priority účtováni podnikové 
sítě nelze zároveň využívat tarifní zvýhodněni PS/PS+.

4. PRODLOUŽENÁ DOBA SPLATNOSTI

4.1 Smluvní strany se dohodly, že ze strany TMCZ vyúčtované částky za služby je Smluvní partner povinen uhradit do třiceti 
(30) kalendářních dnů ode dne doručeni daňového dokladu.

5. ZMĚNA TARIFIKACE

5.1 Smluvní partner i Oprávněné osoby budou využívat speciální službu Změna tarifikace (dále jen .Služba*) určenou pouze pro 

významné zákazníky s Rámcovou smlouvou. Podmínky Služby si Smluvní strany dohodly následující:
52 Služba se uplatni u Účastnických smluv, které budou využívat některý z tarifů v níže uvedené tabulky, a to v rámci služby a 

v hodnotě v sekundách rovněž uvedených v tabulce níže.

Služba - " ' - • ' v, : v%' Tarifikace
Proti na míru 1 Vnitrostátní volání 1 + 1
Proti na mim 4 Vnitrostátní voláni 1 + 1

Vzhledem k tomu, že Služba je vždy vázána na příslušný tarif, dojde-li k jeho změně, Služba se aktivuje/deaktivuje 
automaticky, a to nejpozději do 2 kalendářních dnů od provedeni změny tarifu, popř. po aktivaci nové Účastnické smlouvy, 

resp. ji příslušející nové SIM karty.
5.3 Tarifikace vyplývajíc! ze Služby se uplatni vždy přednostně před ostatními ustanoveními Rámcové smlouvy a dále před 

případným tarifním či roamfngovým zvýhodněním. Služba se neuplatni na volání na telefonní čísla zpoplatněná zvláštní 
sazbou (rtapř. audiotexové služby).

6. BALÍČEK BEZ HRANIC NA MÍRU

6.1 TMCZ tímto dodatkem rozšiřuje zvýhodněnou nabídku určenou pro Smluvního partnera a Oprávněné osoby o baliček Bez 

hranic na míru, který obsahuje níže uvedené parametry (dále jen .Baliček*).
6.2 Smluvní strany si sjednaly varianty Baličku takto:

- Baliček I. uplatňující se na tarif Proti na míru 3, jehož cena je obsažena v ceně měsíčního paušálu tarifu příslušné 
Účastnické smlouvy.

• Baliček II. uplatňující se na tarif Proti na míru 4, jehož cena je obsažena v ceně měsíčního paušálu tarifu příslušné 
Účastnické smlouvy.

6.3 Baliček lze užívat pouze společné s výše specifikovaným tarifem Proti na míru (dále jen „specifikovaný tarif"). Baliček nelze 
po dobu využíváni specifikovaného tarifu deaktivovat.

6.4 Baliček obsahuje datový limit na národní data dle jednotlivých variant:

Varianta Baličku ' Datový limit

Baliček I. 3000 MB

Baliček II. 8000 MB
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6.4.1 Koncový uživatel je informován prostřednictvím SMS a/nebo e-mailu o dosaženi 80% datového limitu, a rovněž v 
případě vyčerpáni celkového datového limitu. Po vyčerpáni datového limitu z Baličku dojde k omezeni přenosové 
rychlosti.

6.4.2 Datový limit se do následujícího Období nepfevádf, a pokud není v aktuálním Období využit, bez náhrady propadá.
6.4.3 Při změně tarifu na tarif, který Baliček neužívá, je Balíček automaticky deaktivován.

6.5 Smluvní strany se dohodly, že ke všem Účastnickým smlouvám (SIM kartám) se specifikovaným tarifem, spadajícím pod 

Rámcovou smlouvu, bude příslušný Baliček přidělen automaticky dle typu tarifu
6.6 Každá Účastnická smlouva pod Rámcovou smlouvou může využívat pouze jednu variantu Baličku.

6.7 Baliček je u dané Účastnické smlouvy nastaven automaticky nejpozději následujíc! den buď (i) po aktivaci tarifu (v případě 
uzavřeni nové Účastnické smlouvy se specifikovaným tarifem) nebo (ii) po změně stávajícího tarifu na některý specifikovaný 

tarif nebo (iii) po převodu účastnické smlouvy se specifikovaným tarifem pod Rámcovou smlouvu.
6.8 Pokud není výše uvedeno jinak, použiji se na Baliček analogicky podmínky pro tarify Profi na Míru a/nebo podmínky pro 

Mobilní internet.

7. TARIF M2M PROFI
7.1 V souvislosti s uzavíráním Účastnických smluv, které budou využívat tarifní program M2M Profi, se Smluvní strany výslovně 

dohodly, že Smluvní partner není oprávněn spolu s uzavíráním takových Účastnických smluv využívat možnost zakoupeni 

koncového zařízeni za zvýhodněnou cenu, popř. jiná zvýhodněni, která TMCZ standardně spojuje pouze s uzavřením 
Účastnické smlouvy na dobu určitou, např. zvýhodněné verze HIT. atp.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že Smluvní partner se tímto zavazuje platit plné ceny za využíváni tarifu M2M Profi dle níže 
uvedeného ceníku TMCZ.

Struktura tarifního programu M2M Profi:

Tarifní program M2M Profi
Měsíční paušál za SIM kartu 15,00 Kč

T-Mobile špička/ mimo špičku 3,00 Kč / min

špička 9,40 Kč / min

Pevná siť mimo špičku 4,00 Kč / min

1 noční hodiny 2,00 Kč /min

I Ostatní mobilní šitě v ČR
špička 5,00 Kč / min

c§ mimo špičku 5,00 Kč /min

Hlas Všechny sítě** 15,00 Kč /min

Krátké textové zprávy (SMS) do šitě T-Mobile 0,50 Kč /SMS

Krátké textové zprávy (SMS) do ostatních síti 2,50 Kč/SMS

1 GPRS APN w@p*** 0,30 Kč /kB

a Cena za přenesený MB*** 17,37 Kč /MB

* Tarifikace 60+1
** Tarifikace 60+30
*** GPRS: min. účtovací jednotka 1 kB

Ceny jsou uvedeny v Kč za jednotku a vždy k nim ještě přistupuje DPH v příslušné výši. Datové služby jsou aktivovány 
automaticky a bezplatně.

Časová rozmezí pro účtováni datových hovorů jsou rozdělena následovně:
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pondělí až pětek: špička 8.00 - 19.00 hod., mimo špičku 19.00 - 22.00 hod., 
noční hodiny 22.00 - 8.00 hod.
víkendy a státní svátky: mimo špičku 8.00 - 22.00 hod., noční hodiny 22.00 - 8.00 hod.

Pro případ ukončeni platnosti Rámcové smlouvy sl Smluvní strany dohodly, že Účastnické smlouvy uzavřené na jejím 

podkladě a využívajíc! tarifní program M2M Proti budou automaticky převedeny do standardního tarifního programu T 30, 
nebo na jiný cenově nejblíže příbuzný standardní tarifní program, pokud již T 30 nebude v aktuální nabídce TMCZ.

CLVe ID: 1204905 / 347901; 25.7.2018; v 1.8.0
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PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky tvoři součást smlouvy o poskytováni služeb elektronických 
komunikaci a služeb souvisejících (dále jen .Smlouva*), kletou jste Vy (dále táž jen .Účastni*) 
uzavřela se společnosti T-MobUe Czeeh RepubEc as., Tomlčkova 2144/1.148 00 Praha 4, 
lč 64949681 (dále jen .Operátor").

Všeobecné podmínky upravuji Vaše práva a povinnosti i práva a povinnosti Operátora při 
užíváni a poskytováni služeb elektronických komunikaci a souvisejících služeb (dále vie 

jen .Služby*) prostřednictvím mobilní šitě (dále jen .mobilní Služby*) či pevná sítě (dále jen 
.pevně Služby*), která jsou poskytovány pod obchodní značkou T-Mobile.

2. Účastnická Smlouva

2.1. Uzavření Smlouvy
Smlouvu můžete dle aktuálních podmínek uzavřít:
o) Osobně prostFednictvim formuláře Operátore označeného jako .Účastnická smlouva*

(dále jen .Formulář*),

b) na Intemelových stránkách Operátora ptostfednlclvim Formuláře,
«) v zákaznická gpSkacř (déle jen .Aplikace*) prostřednictvím Fomtuláře nebo
d) prostřednictvím zákaznlckábo centra Operátora.

V připadá uzavření Smlouvy osobně prostřednictvím Fomtuláře tenk> fádně vyplftte, podepište 
á předložíš jej Operátorovi společné $ dokumenty potřebnými k ověřeni VbS totožnost

Vpffpadá uzavřeni Smlouvy na internetových stránkách Operátora nebo v Aplikaci postupuje 
db instrukci na internetových stránkách Operátora, resp. v Aplikaci a vyptáte do Formuláfe 

víechny požadovaná údaje.

Prostřednictvfm zákaznického centra Operátora můžete uzavřít Smlouvu pouze v případě, 
uzavřeHi jste již s Operátorem dříve jinou Smlouvu prostřednictvím Formuláře.

Jsout splněny podmínky nutné pro uzavřeni Smlouvy (např. souhlasit Vaše totožnost s údaji 
na Formuláři či stožř|/a jste zálohu, jeli požadována). Operátor Vámi předložený návrh pějme 
a Smlouvu s Vámi uzavře.

S ohledem na počet zákazníků Vás Operátor výslovně upozorňuje, že jakékoliv Vámi 

provedené (byť nepodstatné) změny ve Smlouvě (s výjimkou údajů, jejichž vypkiěni z Vaši 
strany se předpokládá) tímto prohláíenlm Operátor automaticky odmítá.

Ojcarfenl či změně Smlouvy Vás buda Operátor Informovat rovněž prostřednictvím
schránky T-Box. klamu naleznete na Vašem zákaznickém účtu na portálu MSI T-Mobile

a Operátor Vás současně upozorňuje, že nebude pfihBžet k žádnému Vašemu potvrzeni 

o uzavřeni Smlouvy, které byste mu zaslal/a. tj. takové potvrzeni nemá vtv na obsah Smlouvy.

Kvůli Případnému pozdějšímu prokázáni Vtšl Identifikace pfi uzavřeni Smlouvy udělujete
Operátorovi souhtess lim, abvsl z Ifešlcholedtoženvch dokumentů kopíroval nebo opisoval 
Maje nutné k Vaši idenliřihaci a Moůdnie archivoval. Obdobné platí v případě, že dokládáte

anžmitáchtn údajů.

22. Obsah Smlouvy
Obsah Smlouvy tvoři ustanoveni uvedená v.
(i) oboustranně akceptwaněm Formuláři, piičemžv připadá uztrdeniSrráouvy prostřednictvím 

Internetových stránek Operátora nebo v ApBtad jej máte uložen ve Všem zákaznickém 
úůu na portálu Můj T-Mobile, nebo obsah haoru při telefonickém uzavřeni Smlouvy;

(ii) podmínkách zvláštních nabídek nebo podmínkách sjednaných v samostatně smlouvě, 
(ií) podmínkách Vámi zvolených konkrétních Služeb.
(iv) platném ceníku služeb (dáte jen .Ceník'),
(v) Podmínkách zpracováváni osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních 

údajů Účastníků,

(vi) platných Všeobecných podmínkách a
(vSj dalších dokumentech, na které budete upozorněna

V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty má přednost ten dokument který je uveden 

v předchozím odstavci dřivá v pořadí než ten, se kterým je dokument v rozporu.

22. Aktivace Služby
Operátor Vám aktivuje Službu v co nejkratši lhůtě, ve které je to s přihlédnutím 
k technickým, obchodním e procesním podmínkám možná, a to, pokud se s Vámi 
nedohodne Operátor jinak, v případě mobilní Služby maximálně do 7 dnů a v připadá 

pevné Služby maximálně do 30 dnů.

Dnem aktivace Stežby se stává Smlouva účinnou. VyžadujeJi však zákon pro nabyli 
účinnosti Smlouvy splněni další podmínky, nabývá Smlouva účinnosti dnem, kdy je Služba 

aktivní a zákonem vyžadovaná podmínka je splněna.

2.4. Doba trvání Smlouvy
Srabuva ve uzavM na dobu točitou nebo neurčitou. Doba trvání Smknnfy je zpravidla 
uvedena ve Formuláři, případné v dodatku, kterým Smlouvu prodloužíte. Nedáteě Operátorovi 
vědět 20 dnů předem, že chcete ukončit Smlouvu k datu, kduuphme sjednaná doba mho

Doba určitá ItešISmtouny se automaticky omdlužuleodobu. no klamu Vám bylo poskytováni 
Služeb Přerušeno nebo omezeno s převodem na před otečené Služby (dále télsootečně 
ten .suspendace'1 Susoendace. v souvislosti s kterou Vám Operátor vyúčtoval smluvní
pokutu, kterou iste sis Operátorem sjednali ve Smáouvě za neuhrazeni tří oo sobě idoudch
Vyúčtováni neboze prodleni s úhradou Vašeho oeněžMáho dluhu vůči Operátorovi trvající

dáte než 90 dnů, však sjednanou dobu určitou neprodlužuje.

22. Změna Smlouvy
Návrh na změnu Smlouvy jste oprávněn/a předložit prostřednictvím kteréhokoliv 
kontaktního místa Operátora. Budouli splněny všechny podmínky pro provedeni změny, 
Operátor změnu provede, hudeb to těch nicky e procesně možné, nejpozději od počátku 
zúčtovacího období nejblíže následujícího po okamžiku, kdy obdržel Váš návrh na změnu. 
Nebudouh splněny všechny podmínky pro provedeni změny, informuje Vás Operátor 
o podmínkách, za kterých návrh na změnu může přijmout, nebo Váš návrh na provedeni 

změny odmítne (například z důvodu Vašeho dluhu vůči Operátorovi, při suspendaci, 
v průběhu výpovědní doby apod.).

0 změně Vašich údaiů uvedených ve Smlouvě musila informoval Operátora vždy do 7 dnů
ode dne, kdv taková změna nestala, a doložit doklad, který ji osvědčuje.

2.6. Ukončeni Smlouvy
Smlouva zaniká dohodou, výpovědi, odstoupením, smrti nebo zánikem některá ze stran 
Smlouvy bez právního nástupce.

2-6.1. Ukončeni re strany Operátora
Operátor může ukončit kteroukoliv Vaši Smlouvu písemnou výpovědi s výpovědní dobou 
30 dnů ode dne jejího doručeni ne Váši adresu nebo doručeni do schránky T-6ox (podle 
toho, co nestane později) v následujících případech:
(i) pokud jste ve lhůtě splatnosti nezapteti|/e tři po sobě jdouci Vyúčtováni,
(ii) pokud plev prodleni s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého dluhu vůči Operátorovi 

po dobu delší než 90 dnů,
(i)—nastaneť některá skutečnost uvedená v a 3.4. hod lil až Ihrl niže.

m__ nokudla vůči Vám vedeno insotvančni řizenl nebo

W—lafmůči ŮMLosabftiMllana exekuce.

Operátor může odstoupit od Smlouvy v připadá, že dojde k pravomocnému prohlášeni 
konkursu na Váš majetek, či porušiteli podstatným způsobem Smlouvu

2 A2. Ukončení z Vaši strany
Smlouvu můžete ukončit pjsemnouvýp dví dis výpovědnídobou 30 dnů ode dne doručeni 
výpovědi Operátorovi. V připadá výpovědi Smlouvy na dobu určitou jste povinen/povinna 
zaplatit úhradu, kterou si s Vámi ve Smlouvě Operátor sjednal (finanční vypořádáni); bez 
sankce můžete ukončit Smlouvu, vyplýváni Vám takové právo ze zákona, v takovém připadá
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masité doručit žádost o ukončeni Smlouvy Operátorovi nejpozdájl IQ dnů přede dnem 
účinnosti změny, která zakládá Vaše zákonné právo ukončit Smlouvu.

Výpovědi a žádosti o ukončeni posílejte na adresu T-Moblle Czech fiepublic a.s., 
Tomičkove 2144/1,148 00 Praha 4 nebo na adresu info@Nnobile.cz či sa dostavte do 
jakákoliv značková prodejny T-Mob8e.

24k3. Pfeneaenfčfsla
V případě, ža v souladu s Obchodními podmínkami přeneseni čísla požádáte Operátora 
o přeneseni svého čísla do jiné odpovídající šitě, konči Smlouva dnem přeneseni telefonního 
čísla, nestanovit zákon jiný den. V připadá ukončeni Smlouvy sjednané na dobu určitou jste 
povinen/povirma zaplatit úhradu, kterou si s Vámi ve Smlouvě Operátor sjednal

2.6.4. Společná ustanoveni
I po ukončeni Smlouvy nadáte přetrvávají práva a povinnosti, u nichž je zřejmá, ža nemají 
ukončením Smbuvyzanštnoulnapr.poánnost zaplatit dlužné částky.smluvnípokutyaúhtBdy.

Ukončením Smlouvy zaniká I smlouva o poskytováni Platebních služeb. V přioadě. že jste 
«i v průběhu omezeni Služeb a převodem ne předplacenou Službu dobil kredit převede

Operátor Vaši SIM kartu do režimu předplacených Služeb, pokud se s Operátorem
nedohodnete oři ukončeni Smlouvy jinak.

Pň ukončeni Snáouvy jste povinen/povinna vrátit bez zbytečného prodleni Operátorovi vše, 

co je jeho vlastnictvím.

3. Služby
3.1. Úvodní ustanoveni
Operátor se zavazuje poskytovat Vám Služby v souladu s platnými právními předpisy 

a Smlouvou a Vy se je takto zavazujete užíval. Jste povinen/povinna se vždy seznámit 

s aktuálními podmínkami Služeb, Ceníkem, Všeobecnými podmínkami, Podmínkami 
zpracovávání osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů Účastníků o kterých 

Vás Operátor v souvislosti s nimi informuje.

Operátor Služby poskytuje zejména ve formě tarifů s měsíčním Vyúčtováním nebo v režimu 
předplacených Služeb.

Služby jste oprávněn/a užívat pouze prostřednictvím zařízeni schválených pro užiti v České 
republice, á k účelu, který je v souladu s platnými právními předpisy a Smlouvou (bližší 

informace viz nepf. http://wwrt.ctu.ez/vyhledavacklatabaze/vyhledavanrveeznamo. 
schvatenych-zarizenýhiyhledavani).

Služby Isou určerrvom běžné aktvmi wuživáni. nejsou určeny pro automaticky generovaný či
linek matematicky nnweuoný pmvnr (nanf. stále se opakující odesíláni SMSv pravidelných 
Intervalech, odesíláni hromadných SMSanod.l

Viymn&wn prfy k softwaru na SIM kartě ie Operátor. Bez předchozího souhlasu Operátora 
nijak nezasahujte do softwaru SIM karty či jiných zařízení Operátora. Bez speciální 

písemné dohody uzavřeni s Operátorem nejste oprávněn/a umožnit užívání jakékoliv 
Služby za úplatu třetím osobám ani poskytoval své služby třetím osobám s využitím sítě 
či Služeb Operátora.

Operátor Vám poskytuje Služby v kvalitě, která je uvedena v podmínkách jednotlivých 
Služeb nebo Ceníku Služeb.

3.2. Některá typy Služeb 
3.2.1. ZáUadnlSMfcy
Operátor poskytuje na území České republiky následujíc! základní Služby:

(I) telefonní hovory - běžné odchozi hovory a přijímáni telefonních hovorů,
(ii bezplatná tísňové voláni (tísňová voláni lze uskutečnit I bez SIM karty, včetně 

lokalizace),
(ifi) služba přenosu dat,
(rv) služba krátkých textových zpráv (lež jen ,SMS"|,
(v) služba multimediálních zpráv.

322. Balil Sužby a doplňková Slušivý
Doplňkovými Službami se rozumí další Služby dle aktuální nabídky Operátora, kletě jsou 

uvedeny v Ceníku.

322. Služby třetích stran a Platební služby
Některé thrfhy lvr.vé lze užívat prostřednictvím sftě Operátora. Vám neposkytuje Operátor
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ale líné subjekty, a to za podmínek, která s těmito subjekty sjednáte přičemž k úhradě ceny
těchto služeb můžadocházBlsvuužhlffl Platební službu ve smolu nBe uvedených podmínek.
O tom, žo jde o Službu třetí strany, Vás má třetí strana povinnost informovat nejpozději 

v okamžiku užiti služby. Seznam zprostředkovatelů Služeb Meh stran je uveden na http7/ 
www.platnttba8m.cz/provereinost/zptDStredkmBtetemobSniclvplateb. Aktuální podmínky 
čerpáni Služeb Meh stran jsou popsány v příslušném Kodexu daně služby uvedeném na 
háp//Wwwplalmobaemcz/kodexysluzeb.

Operátor Vás tímto sootečněsooskutovHteCazmostfedkQUHteli Služeb třetích síran informuje.
že veškeré pohledávky, která vzniknou třeli straně za Vámi v přioadě. že wtižllelB Službu

tteti strany. přisfoM Hed tamta postupuje vždy Oceftoroi. Jdoiý Vám je může vyúčtoval
a v připadá, fe je neuhraďiE. může ie po. Vás vlastnim jménem a na vlastni úidlyymáhal

Sjednáte!! si s Operátorem poskytování Platebních služeb, uzavíráte okamžikem prvního 
využití Platebních služeb s Operátorem smlouvu o Platebních službách. Vedle Smlouvy 
se Platební služby řídl zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném zněni, 
Obchodnhri podmínkami Platebních služeb TMoUle aspedálnfmi podmínkami daně Pldebni 
služby. Platební službou je rovněž Služba DMS, prostřednictvím které můžete poskytnout 

peněžitý dar odesláním příslušně SMS na stanovené přístupové číslo (dále jen .darovací 
SMS‘1 Odesláním darovací SMS je mezi Věrní e subjektem identifikovaným přístupovým 

číslem a kódem dané Služby uzavřena darovací smlouva a Vám vzniká povinnost uhradit 
částku rovnající se ceně pňslušná odeslané SMS. msp. stanovená měsíční částky podpory.

32. Předplacená Služba
Pro předplacenou Službu se neuplatni ustanoveni Všeobecných podmínek, která nelze 
s ohledem na povahu předplacených Služeb použil a ustanoveni, která jsou v rozporu 
s podmínkami uvedenými v tomto článku. Smlouvu na předplacenou Službu uzavřete 

okamžikem prvního úspěšně uskutečněného hovoru, a to na dobu neurčitou. Anonymní 
předplacenou Službu můžete převést na jinou osobu. Tuto osobu musíte seznámit se 
Smlouvou a předat ji SIM kartu s bezpečnostními kódy nebo SIM kartu e originál dopisu 
obsahujícího bezpečnostní kódy. přfo. nosič obsahující bezpečnostní kódy (dále jen .průvodní 
dopis, pflpt nosiťj. Třetí osoba se stene Účastníkem okamžikem převzetí předplacená SIM 
karty. Operátor je oprávněn považovat za Účastníka osobu, která se prokáže průvodním 

dopisem, php. nosičem či obalem SIM karty s bezpečnostními kódy.

Chceteli využil předplacené Služby, musíte nejprve složit finanční částku určenou k čerpání 
Služeb (dále jen .Ooběl'). Způsoby Dobiti jsou uvedeny na wwwMnobile.cz (navigace v menu: 
volání - předplacené služby - dobijte si kredit). Operátor po provedeni Dobiti navýší kredit vaši 
předplacené Služby o Vámi sloŽBnou finanční částku a následně z tohoto kreditu strhává částky 
za využitá Služby h& Služeb Meh stran a Platebních služeb). Kredit musíte využil ve Ihůtěl 2 
měsíců od oosledněttDohělVykěžaš Vámi užNanA předplacená Služba záporný kradl iste 
povinen/povinna bezodkladně provést Dobiti a dluh vyrovnal O proplaceni nevyčerpaného 
kreditu můžete požádat do I měsíce ode dne ukončeni Smlouvy, pnak toto právo zaniká 
Proplaceni je zpoplatněno dk Ceníku. Operátor může odmítnout krédě proplatit v připadá 
podezřeni na zneužiti tohoto procesu. Poskytneš Vám Operátor krédě převyšující vámi 
uhrazenou finanční částku (bonusový krédě), můžete jej využit pouze k běžnému čerpáni 
základních Služeb a nemáte nárok na jeho proplaceni Stejně se postupuje, pokud Vám 
Operátor umožnil převedení nevyčerpaného tarifního krecštu z tarifu s Vyúčtováním na 
předplacenou Službu. Smlouva na předplacenou Službu zaniká z důvodů uvedených < čl 
2.6arrnněžvohoadé. žb neprovedete Dobiti ve lhůlě lžměslců od posledního Dobiti.

3.4. Omezenla přerušení poskytování Služeb
Operátor Vám je oprávněn okamžěě omezit (a v případě mob8nl Služby p současně převést 
ne předplacenou Službu) čt přerušit poskytováni Služeb v následujících případech:
(i) neuhraděeš řádně a včas Vyúčtováni, a to ani v náhradní lhůtě, kterou Operátor 

stanoví:
(II) vznikneš podezřeni, že jste uzavřela Smlouvu na základě nepravdivých údajů nebo

že zneužíváte Služby;
(iii) porušujetell podatelně podmínky Snáouvy (zejména uživálell neschválená zařízeni čí 

jinak ohrožujete provoz sftě. uskutečňujeteš zlomyslná či obtěžující voláni, rozesUáteŠ 

nevyžádané čl reklamní zprávy atp.1
(lvi neisouš snlněnv podmínky nezbytné pro to. abv Vám mohl Operátor poskytovat

Služby čí jeli vůči VAmvedBnftjnMtenčntiiam:
M dojdeš k neobvykle wsokému provozu, který přesáhne v Průběhu zúčtovacího

období dvojnásobek průměrné výše Vyúčtováni nebo k neobvyklému tvou provozu
(nanř. hovory do exotických destinaci nebo na audtotertavá čísla, ačkofiv klakovým
haverůmvfflfoufostivlakovém objemu nedochá2elol:otéto skutečnosti Vés Operátor
InfomttfoSMS zprávou či jiným vhodným způsttoemirlrntnvpiVmheni se Vás Onentrnr
smď chráně ofed možným zneužitím Služby a proto le oprávněn zvolené opatřeni

aplikovat lna Bné Služby aSIM karty naživu nichž se nmblén) objevit

ú#
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(vi) nastanou-li závažné technické nebo provozní důvody, zejména hroóť nebo dojdeři
k narušeni bezpečnost a Integrity sítě nebo dojde-6 k narušeni bezpečnosti Služeb; 

(vij) nastaneě krizový stav, zejména branné pohotovost státu, živelní pohroma nebo 
ohroženi bezpečnost státu;

(vui) na základi zákona nebo rozhodnuti soudního či správního orgánu.

Pokud složité mimořádnou zálohu (viz důvody dle či 4.4 (Iv)), bude Vám poskytování 
přerušených či omezených Služeb bez zbytečného odkladu obnoveno.

4. Cena, zálohy a platební podmínky
4.1. Ceny, účtmcánlSlužeb
Ceny za poskytnuté Služby Vám Operátor účtuje dle platného Ceníku a Vý jste je povinen/ 
povinna řádně a včas hradit. Ceny za Služby Vám Operátor začne účtovat dnem aktivace 
zvolené Služby. Ceny za Služby třetích stran Vám Operátor účtuje dle podmínek stanovených 
pro příslušnou Službu třetí strany. Ceny Služeb, jejichž účelem není jen zajištěni elektronické 
komunikace (tedy Služby s přidanou hodnotou), se liší od cen základních Služeb.

4.2- Vyúčtování Sřužebajeho úhrada
Vždy po skončení zúčtovacího období Vám Operátor vystaví Vyúčtováni s náležitostmi 
deltového dokladu (v textu také jen .Vyúčtováni' či .Faktura'), které obsahuje cenu 
poskytnutých Služeb (vč. Služeb tletfch stran a Platebních služeb) a jiné částky, na které má 
Operátor nárok (např. zálohy, splátky za zakoupené zařízení, nájemné za pronájem zařízeni ČI 

smluvní pokuty). Pokud jste Smlouvu uzavřel či prodloužil dodatkem po 30.4.2016, je Vám 
Operátor oprůvnén nastavit (a to i v průběhu trváni Smlouvy) způsob účtováni Služeb tak, že 

ve Vyúčtováni bude účtována cena za pravidelný měsíční paušál či paušály za následující 
zúčtovací období, nikoliv za zúčtovací období uplynulé; ostatní ceny za poskytnuté Služby 
se vyúčtují dle předchozí věty.

Pokud ses Operátorem nedohodnete jinak, vystaví Vám Vyúčtováni v elektronické podobě 
Vystaveni dštěného Vyúčtováni může být zpoplatněno dle Ceníku.

Vyúčtrwáni Vám Operátor doručí do 15 dnů ode dne ukončeni zúčtovacího obdebL V případě; 
že bude z data odeslání Vyúčtování zřejmé, že Vám bude Vyúčtování doručeno během 
posledních 3 dnů uvedené lhůty, prodlouží Vám Operátor přiměřené Diůtu splatnosti Vyúčtováni.

Vyúčtované částky musítn uhradit na bankovní účeri Operátora uvedený na Vyúčtováni, 
a to (penáti na Vyúčtováni jiná Ihúta) do 14 dnů od vystaveni Vyúčtování. Pokud jste 
Smlouvu uzavřel či prodloužil dodatkem do 1.9.2017, musíte Vyúčtované částky uhradit na 

bankovní účet Operátora uvedený na Vyúčtováni Vyúčtovaná částka Je uhrazena okamžikem 
připsáni platby označené čfelem Vyúčtováni uvedeným ve Vyúčtováni na bankovní účd Operátora. 
NeoznačWi platbu číslem Vyúčtováni, které hradíte, ale jednotným variabilním symbolem pro 
platby (který je rídy uveden w Vyúčtování) nebo platbu nijak neoznačíte (a Operátor ji i přesto 
identifikuje), použiji se pravidla pro poladi úhrady pohledávek dle £14.3 níže.

Operátor Vás upozorni, pokud neuhradíte Vyúčtováni řádně a včas, a stanoví Vám náhradní 
hiátu k úhradě Vyúčtováni, přičemž za prokazatelné upozorněni je považována také SMS 

nebo e-mail

Za dobu přerušeni poskytováni Služeb a omezeni poskytováni Služeb s převedením 

na předplacené Služby Vám nebudou Vyúčtováni za služby elektronických komunikaci 

vystavována

Pokud některou z poskytnutých Služeb není možno vyúčtovat ve Vyúčtování za zúčtovací 
období, v němž byla Služba poskytnuta, vyúčtuje Vám ji Operátor v nejbližšim možném 
následujícím Vyúčtováni

Pokud jste nedostal/a Vyúčtováni ani více než po 40 dnech od dodáni posledního 
Vyúčtováni nebo ode dne aktivace SIM karty či Služby, musíte tuto skutečnost neprodlené 
ohlásit kontaktnímu místu Operátora. Nedoručeni Vyúčtováni nemá vlivná Váši povinnost 
řádné a včas uhradit ceny za poskytnuté Služby. Podrobný výpis skutečné vyčerpaných 
Služeb Vém na základě Vaši žádosti vyhotov) Operátor za úplatu, pokud jej má mít dle 
zákona k dispozici.

44. Započtení apořadl úhrady poMedávek
Operátor použije uhrazenou částku nejprve na úhradu nejstaršího splatného dluhu, a to 
nejprve na úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky, následně na úhradu 
splátek poskytnutých úvěrů, poté na úhradu Služeb třetích stran, dále na úhradu sjednaných 
splátek za zařízeni, následné smhrvnich pokuta poté na úhradu zbytku Vašeho nejstaršiho 
splatného dluhu vůči Operátorovi, a to vždy nejprve na úhradu jistiny, pokud neurčíte jinak. 
Stejným způsobem je Operátor oprávněn použít Váný složenou zálohu, Váš přeplatek nebo

jakoukoliv pnou finanční částku. NenMi třeba tuto částku takto použil vrátí Vám Operátor 
takovou finanční částku snížením částky k úhradě v následujícím Vyúčtováni

Operátor je oprávněn požadovat po Vás náhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky 

a zmocnit třetí osoby k vymáháni pohledávek po splatnosti.

4.4. Zálohy
Operátor je oprávněn žádat složeni zálohy pouze v případech hrozícího finančního rizika 
nebo z jiného vážného důvodu. V případě neuhrazeni požadované zálohy je Operátor 
oprávněn odmítnout uzavřeni Smlouvy, odstoupil od Smlouvy, neprovést navrženou 
změnu Smlouvy či Vám omezit nebo přerušit poskytování Služeb. Operátor může vybírat 

následující zálohy:
(i) na Služby;
(o) při splátkovém prodeji;
(B) naroaming;
(tv) mimořádnou zálohu, nastaneli některá ze skutečností uvedených v ČL 3.4. bodech

(i) až (v), přičemž maximální výše mimořádné zálohy činí zpravidla čtyřnásobek výše 
Vašeho obvyklého Vyúčtováni;

(v) zálohu na minimální měsíční ptněnVčástku (MMP).

Pokud řádně a včas platíte Vyúčtováni a nehrozí žádné finanční riziko, Operátor Vám zálohy 
vrátí snížením částky k úhradě: do v pořadí čtvrtého Vyúčtováni od data vybráni zálohy 
v případě zálohy ad (i) nebo (ili) do sedmého vystaveného Vyúčtování od data vybráni 
zálohy v případě zálohy ad (li) nebo (v), do bezprostředně následujícího Vyúčtováni Služeb 
bez zbytečného odkladu po zaplaceni všech Vyúčtováni ve kterých se projevily události, 

jež byly důvodem mimořádné zálohy v případě zálohy ad (hr).

5. Sít a pokryti
Operátor se zavazuje provádět opravy a úpravy sítě a její údržbu tak, aby byly provedeny 
rychle a efektivně, vco nej kratším čase s ohledem na technické a procesní možnosti a druh 
závady, úpravy či údržby. Prováděni těchto činností se může výjimečně projevit dočasným 
snížením dostupnosti Služeb, o čemž bude Operátor zákazníky přiměřeným způsobem 
a bez zbytečného odkladu informoval

Oblasti pokryté signálem pro poskytování mobilních Služeb jsou graficky znázorněny 
v orientační aktualizovaně mapě na www.hmobile.cz. Vzhledem k charakteru šířeni 
rádiových vln a k omezeným možnostem grafického zobrazeni mapy Operátor nezaručuje, 
že v oblastech dle mapy pokrytých signálem budete mlt vždy připojení k sítí. Nepokryti 
některých části území České republiky signálem není vadou dněni na straně Operátora

a nezakládá Vato právo na odstoupeni od Smlouvy.

6. Odpovědnost a opatřeni proti zneužiti Služeb
6.1. Opatřeni proti zneužiti Služeb
Operátor je oprávněn provést změnu Vašeho nastaveni SIM karty, bezpečnostních prvků 

(zejména hesel či bezpečnostních kůdů), ornátové adresy S jiných nastaveni Služeb I bez 
Vašeho souhlasu v případě, že je toto opatřeni ve Váš prospěch nebo je nutné k řádnému 
poskytování Služeb (např. jeD to nutné k zajištění funkčnosti Služeb či v případě důvodného 
podezřeni na zneužiti Služby). Přijměte prosím veškerá potřebná opatřeni k ochraně svých 
bezpečnostních prvků (zejména hesla či bezpečnostní kódy). V případě důvodného 

podezřeni na jejich prozrazeni je neprodleně změřila. V případě, že zjistíte ztrátu, odcizeni 
či zneužiti své SIM karty nebo kterékoliv své Služby nebo svých bezpečnostních prvků, 

neprodleně o táto skutečnosti informujte Operátora prostřednictvím zákaznického centra, 

které nejpozději do dvou hodin po pfijeti Vášeho oznámení učiní opatřeni k zamezeni 
oznámeného zneužití SIM karty, bezpečnostních prvků nebo Služby. Pokud Operátor 
neučiní v dvouhodinové Diůtš opatření dle předchozí věty. odpovídá za újmu, která Vám 
v důsledku nesplněni této povinnosti vznikla. 2a ostatní újmy vzniklé v důsledku ztráty, 
odcizeni čí zneužití Vaši SIM karty nebo kterékofiv Vaší Služby nebo Vašich bezpečnostních 
prvků však odpovídáte Vy.

Bez smlouvy o propojení nesmíte směrovat provoz do sítě Operátora (např. směrováni 
hororů přes GSM brány). Pokud porušíte zákaz směrovat provoz do sítě Operátora, bude 
to Operátor považovat za podstatné porušeni Smlouvy a Vy jste povinen/povinna zaplatit 
Operátorovi smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušeni tohoto zákazu 
(v pevné šiti) či za každou SIM kartu, kterou máte aktivní v den, kdy je takové směrováni 
poprvé prokázáno (v mobtoi síti),

62. Odpovědnost zn újmu
Mějte prosím na paměti, že odpovídáte za jednáni jakýchkoliv třetích osob, kterým jste 
umožnila užívat Služby. Odpovídáte rovněž za nedostatečnou ochranu svých bezpečnostních 
prvků čí zneužiti Stužeb v připadá, že jste nevyuži|/a možnosti jejich zabezpečeni
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Operátor neodpovídá ze kvalitu hovorů uskutečněných prostřed ničiví m počítačová sftě 
Internet za plněni třetích stran ani za Vaše dala uloženi na SIM kartě či v jiných zařízeních, 
která užíváte při poskytováni Služeb.

Pokud jste mohl/a Službu využit jen částečná nebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu 
technického nebo provozního charakteru na stráni Operátora nebo z důvodu nedodrženi 
kvafity Služeb, je Operátor povinen přiměřená snížit cenu Služby nebo po dohodi s Vámi 
zafsdt poskytnuti Služby náhradním způsobem. V případě závad zajisti Operátor rovněž 
odstraněni závady. V těchto případech nemáte právo na náhradu újny. Úhrnná předvídatelná 

újma, která by Vám mohla vzniknout jako následek poruáeni povinnosti Operátorem, může 
činit maximálně částku 120000 Kč. Právo na náhradu újmy Operátor uspokojí snížením 
částky k úhradě v následujících Vyúčtováních. íným způsobem Operátor právo na náhradu 
qmy uspokojí pouze na základů Vaši písemné výzvy. Nedohodnut se s Vámi Operátor jinak, 
nahrazuje se veškerá újma způsobená v souvislosti s plněním dle Smlouvy v penězích. 

Vylučuje se povinnost Operátora nahradit Vám újmu, kterou nebylo možno vdobě uzavřeni 
Smlouvy rozumně předvídat. Jsoeě sjednány smluvní pokuty, právo Operátora domáhat se 

náhrady újmy neni zaplacením smluvních pokut dotčeno.

7. Reklamace
Reklamaci vystaveného Vyúčtováni můžete uplatnit do 2 měsíců od doručeni 
Vyúčtováni a reklamaci poskytnutá Služby (rrapř. poskytnutý rozsah ěl její kvaOtu) 
do 2 městců od poskytnuti Služby, a to písemně zákaznickému centru, e-mailem na 
adreae^^^^^^lnebo osobněv kterékoliv značková prodejná T-M obila, Iv připadá. 

že Podáte reklamaci, musíte řádně uhradit reklamované Vyúčtováni. Operátor reklamaci 

vyřídí bezodkladně, nej později Vás však Informuje do t měsíce ode dne jejího doručeni 
V případě, že je třeba projednat reklamaci se zahraničním provozovatelem, obdižAe 
vyřízeni reklamace do 2 městců. Pokud a řešením reklamace nebudete souhlasit, můžete 
do jednoho měsíce od vyřízeni reklamace uplatnit námitky proti vyřízeni reklamace 
u Českého telekomunikačního úřadu.

Reklamaci poskytnutých Služeb třetích stran či Platebních služeb můžete uplatnit 
- u poskytovatele nebo zprostředkovatele dané služby.

8. Komunikace stran, změny Smlouvy 

8.1. Kontaktní místa
Pro komunikaci s Operátorem využívejte prosím kontaktní formulář umístěný na 

Urww.t4rob9e.cz/kontaltt, kteroukoliv prodejnu T-Mobile anebo v případě, že jste 
Smlouvu uzavřelv postaveni spotřebitele, intoůnku na telefonním 
e-mailovou adresu bdo@hnobiexz anebo v případě, že jste Smlouvu uzavřel v postaveni 
podnikatele, využijte Infolinku ne telefonním čísle +420800 73 73 33. emailovou adresu 
businesa@tmob3e.cz nebo jiné způsoby dle aktuálních podmínek.

Písemnou komunikaci směřujte prosím na zákaznické centnan Praha, TomUton 2144/1, 
14800Praha 4.

NenW stanoveno jinak, jste prostřednictvím kteréhokoliv kontaktního místa oprávněn/a 

předkládat névthy, připomínky a žádosti, požadovat změnu telefonního čísla, oznamovat 
závady v rámci sftě. získávat informace o cenách a Službách a využívat možnosti servisních 
Služeb (např. základní nastaveni telefonu či jiného zařízeni pro využíváni Služeb, přeneseni 
kontaktů, výměny SIM karty) a zákaznické podpory či činit jakékoliv jiné úkony související 
se Smlouvou a Službami.

(L2. Komunikace
Pro komunikací s Operátorem si můžete zvolit heslo, která Vám umožni získávat informace 
o Vfeších Službách, výši částek k úhradě, jednotlivých spojeních spod. e na jehož základě 
je rovněž možno měnit nestaveni některých Služeb. Nezvoltetl si heslo, nastaví Vám 
jej Operátor sám e jeho znáni Vám oznámí. V připadá ztráty či zapomenuti hesla může 
Operátor využít alternativní způsob Vaši autorizace (např. dotazem na Vaše osobní údaje). 
K provedeni některých úkonů po Vás může Operátor požadovat autorizaci prostřednictvím 
hesla či prokázáni totožností a je oprávněn v případě, že nebude autorizace řádně provedena, 
odmítnout provedeni úkonu. Operátor je rovněž oprávněn odmítnout provést požadovaný 
úkon v připadá důvodného podezřeni, že doSo ke zneužit' Identifikačních prostředků.

Operátor Vás může kontaktovat prostřednictvím provozovatele poštovních či přepravních

Služeb (dále feh .noha"), faxem, elektronickou poštou, telefonicky, zasíláním zpráv do
schránky T-Box. SMS čtiáMS. Za oisemné se pro účely dodrženi formy vyžadované
Smlouvou nmmžirim i mávni jednáni Operátora učiněná foxem, elektronickou poštou. SMS.
MMS. dodáním do schránky T-Box či datovou zprávou do Váži datové schránky. 2a Vaše
oisemné jednáni se novažuil Vámi vlastnoručně oodeosané listiny fl Vaše elektronické
dokumenty npatienézaničenvm elektronickém podpisem. Písemně Vás primárná Operátor

kontaktuje na korespondenční adrese uvedené ve Smlouvě. V připadá potřeby však Operátor 

může písemnost zaslat i na Vaši jinou adresu, kterou zná, a to včetně Vaši emailově adresy. 
Písemnost zasílaná Operátorem prostřednictvím pošty se považuje za doručenou jejím 
dodáním na tfeši adresu, případně marným uplynutím lhůty určené k vyzvednutí poštovní 
zásilky, i když jste se o jejím uloženi nedozvěděl/a, případně dnem, kdy se písemnost 
viáďa Operátorovi, podle toho. kteráž těchto skutečnosti nastala dřivé. Doručeni na adresu 
uvedenou ve Smlouvě je účinné i tehdy, když se na této adrese nezdržujete.

S oznámeními zaslanými do schránky T-Box jste povinen/nnvtnna se pravidelně seznamoval
Zpráva zasílaná Operátorem prostřednictvím faxu, elektronické pošty, SMS či MMS se 
považuje za doručenou nejpozději dnem následujícím po odesláni zprávy na vaše telefonní 
číslo nebo Vaši emailovou adresu. Pokud hodláte používal SIM kartu v zařízení které 
neumožňuje přijímáni SMS či MMS, musíte tuto skutečnost předem oznámit Operátorovi 
a dohodnout sis ním náhradní způsob komunikace, jinak Operátor neodpovídá za případně 

vzniklou újmu.

8.3. Změny Smlouvy
Operátor ae zavazuje zveřejňovat obecné informace o změnách čl ukončeni Služeb zejména 
prostřednictvím internetových stránek, oznámeni, tiskových zpráv e informačních materiálů. 

Operátor je oprávněn měnit již uzavřenou Smlouvu v části týkající se

(i) ceny Služeb.
(ii) způsobu a podmínek ůčtodml Služeb,
(ili) způsobu, rozsahu, parametrů a podmínek poskytováni Služeb (vč. ukončeni 

poskytováni Služby a zaváděn! nových Služeb),
(Iv) razaehuVhšich práv a povinnosti i práv a povinnosti Operátora;
(v) způsobu a podmínek uplatněni a vyřízeni reklamace;

(ví) odpovědnosti za újmu;
(vii) doby trváni Smlouvy;

(vili) podmínek a výše úhrad;
(ů) způsobu ukončeni Smlouvy;
(x) způsobu doručováni;
(xl) výhrad ve vztahu kptáwnlm předpisům;
(«!) platebních transakci;
(xiň) zpracováni a uchováváni osobních, řdenriflkečnlch, provozních a lokalizačních údajů; 
txřv) dále v části, které jsou upraveny právním předpisy či rozhodnutím soudu či správního 

orgánu;
V uvedeném rozsahu je oprávněn Operátor měnit Smlouvu z důvodů 

(i) inflace,
(3) zavedeni nových Služeb.

(ili) změny podmínek na trhu elektronických komunikaci.
(Iv) zkvaBtněnl sítě či 
(v) vývoje ntwých technologii.

Změnu Smšouvy Vám oznámí Operátor zpravidla jaden másle přode dnem účinnosti 
zmátly Smlouvy také prestředidctvlin Informačního textu na Vyúčtováni služeb, avšak 
vořmadé.žB Vám Operátor Vyúčtováni nezasílá Inaoř.zdůvodu Přerušeni nnskvtnvánišlužmb 
db 3 41 mále Vám Operátor informační text omstlednictvlm schránky T-Box V případě, že 
využíváte předplacenou Službu či využíváte předplacená Služby v průběhu omezeni Služeb, 

Informační text Vám Operátor zašle prostřednictvím SMS zprávy.

9. Závěrečná ustanoveni, řešeni sporů
Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řidl českým právním fádem s vyloučením 

ko&znich norem. Smlouva je uzavřena podle občanského zákoníku v platném zněni.

0 sporech mezi Vámi a Operátorem rozhoduje soud, přičemž v některých přfpadoeh 
je dána! pravomoc českému totekomuníkaČRhnu úřadu. Pokud jste uzavřeli Smlouvu 
v postaveni spotfebhete, můžete v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spollottoto, řoiH spory vyptývqjM za Smlouvy I mimosoudně, a to v připadá sporu 
týirajíeího se služeb elektronických komunikací učeskéhstolekomimikačnfiio úřadu 
(www, rtu rr),upHpadé sporu tftajldho »e poskytovánifinančních shiŽEbuRnančnflio 
arbíua(ww^n»<ibltrjz)avpfipadě ostatních sporů pakuČeská obchodní Inspekce 
(www.col.cz),

Tyto Všeobecná podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2018. pro Účastnická 

smlouvy uzavřená před tímto datem nabývají účinnosti dne I. března 2018. Tyto Všeobecné 
podmínky nahrazuji předchozí Všeobecně podmínky, vyjma ustanoveni Cl 8 Všeobecných 
podmínek účinných od 26.1.2014 do 29.4.2016 (Smluvní pokuty a jiná úhrady) a s nim 
souvisejících ustanoveni, které zůstávají pro Smlouvy uzavřeně před 30.4.20161 nadále 
v platnosti a které ponechaly v platnosti i předchozí Všeobecné podmínky v Závěrečných 

ustanoveních v jejich posledním odstavci.
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Podmínky zpracování osobních, 
identifikačních, provozních a lokalizačních 
údajů účastníků
SPOLEČNOSTI T-MOBILE CZECH REPUBUC AS. SE SÍDLEM TOMÍKOVA 2144/1. 
148 00 PRAHA 4, IĎ 649 49 681, ZAPSANÉ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 
VEDENÉHO MÉS1SKÍMSOUDEMVPRAZE.ODDÍLB.VLOŽKA3787

Tyto Podmínky zpracováni osobních, identíflkaCnfch, provozních a lokalizačních údajů 
(dále jen .Podmínky*} poskytuji základní informace o zpracováni osobních, 
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále jen .Údaje") 

společnosti T-Mobile. Za účastníka se pro účely těchto Podmínek povaluje každá 
fyzická osoba, která je s T-Mobile v jakémkoliv smluvním či obdobném vztahu. 
Podrobné Informace o zwacovánl osobních údalů. právech subjektu ůdalů. ověřováni
hnnjtvrwfcmwtwv TáSAnáTH TPBATfWáMl ftnAlfl km

Prohlášeni fchrana dat a bezpečnost dat zákazníků mají vysokou prioritu nejen pro 
společnost T-Mobile, ale pro celou skupinu Deutsche Telekom. Jsme si vědomi 
významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto

• při uchováváni a zpracováni osobních údajů postupujeme v souladu s 
platnými právními předpisy;

• údaje používáme pouze způsobem, o kterém jsme vás předem 
Informovali;

• je-li zpracováni založeno na souhlasu, vždy máte právo volby, zda nám 
souhlas udělíte nebo ne.; Souhlas můžete kdykoliv odvolat;

• máme zavedena vhodná technická a organizační opatření, abychom 
zajistili odpovídající úroveň zabezpečeni zákaznických dal

• jsme držitelem certifikátu na systém řízeni bezpečnosti informaci (ISMS) 
podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. Ten prokazuje, že naše 

společnost přijala všechna nezbytná opatřeni k ochraně chtivých 
Informací před neoprávněným přístupem, sladila interní postupy s 
požadavky normy a plni legislativní a jiné požadavky.

■ máte vždy možnost nás jednouchými prostředky kontaktovat a uplatnit 
svá práva.

Dafahéze účastníků. T-Mobile vede databázi, která obsahuje Údaje, které T-Mobile 
získal v souvislosti s uzavřením Účastnické smlouvy či jiné smlouvy, na základě kleté 

Vám poskytujeme námi nabízené služby, poskytováním nabízených služeb ČI jiným 
přímým nebo nepřímým kontaktem s účastníkem či od třetích osob.
Na základě čeho a pro jaké účely zpracováváme Údaje. T-Mobile zpracovává osobni 
údaje na základě následujících oprávněni a pro následující účely:

• Souhlas - marketingově a obchodní účely (s výjimkou tor. přímého 
marketingu), ověřováni bonhy u definovaných služeb, které je založené 
na souhlasu:

• Oprávněné záimv správce - ochrany našich práv a právem chráněných 
zájmů jako je prevence podvodného jednáni a ochrana bezpečnosti síti, 
systémů, aplikaci a služeb, vymáháni pohledávek a uplatňováni právních 
nároků, přímý marketing, zajištění bezpečnosti a optimalizace síti a 
služeb, ověřováni bonhy, včetně předáni Údajů do Informačních databázi;

• Plněni otávnl povinnosti - zpracováni Údaje je nám uloženo platnou 

právní úpravou (napf. tísňová voláni, identifikace zneužíváni sítě či služeb, 
uchováváni daňových a finančních dokladů, uchováváni dat pro účely 
předcházení, vyhledáváni, odhalováni trestně činnosti a stihání trestných 
činů. kybernetické bezpečnosti);

• Plněni smlouvy nebo provedeni opatření před uzavřením smlouvy - 
poskytováni služeb/produktů, vyúčtování, řešeni reklamaci, stížnosti ČI 
uplatňováni nároků ze Smluv.

Souhlas. Jeři zpracováni založeno na souhlasu, je Vám vždy dáno právo volby, zda 
souhlas udělíte nebo ne. Při uzavíráni Účastnické či jiné smlouvy o poskytování služeb, 
kterou s námi uzavřete, máte možnost se rozhodnout, zda nám poskytnete souhlas 
s tím, abychom zpracovávali Vaše Údaje pro marketingové a obchodní účely. Vaši 

volbou pak udělujte souhlas ktomu. abychom Vám mohli, podle toho, jakým 
způsobem využíváte naše služby, nabídnout pro Vás optimální nastaveni služeb a 
abychom Vás moků o našich nabídkách Informovat a to za využiti elektronických 
prostředků, tj. včetně volání a účastí na průzkumech tíhu a obchodním i£elům. tedy k 
vypracováni anonymizovaných a/nebo agregovaných sociodemogralických a 
sociolokačních analýz. Dále máte možnost se rozhodnout, zda nám udělíte souhlas 
k tomu, abychom Vám zasílali Informace o nabídkách našich smluvních partnerů. 
Vaše Údaje smluvním partnerům nikdy nepředáváme, pouze ne základě toho, zda by 

mohla být nabídka pro vás zajímavá. Vám nabídku třetí strany zašleme.
Správa oprávněni (souhlasů). Pokud jsme nám dali souhlas se zpracováním Údajů 
nebo chcete podat námitku proti zpracováni pro účely přímého marketingu, můžete 
svá oprávněni jednoduše spravovat v Můj T-Mobile. Dále nás můžete kontaktovat i 
dalšími způsoby k lomu určenými, s tlm, že v takovém případě je vždy třeba ověřit Vaši 
identitu. Jestliže odvoláte svůj souhlas s určitým zpracováním Údajů, zpracováni 
ukončíme v přiměřené lhůtě, která odpovídá našim technickým a administrativním 
možnostem.
Kdo může přistupme) k Údajům. Přistup k osobním údajům mohou mk v rámci pouze 
osoby, které byly řádné proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů, které se zavázaly 
k povinnosti mlčenlivosti. Využijeme!! pro některé naše obchodní aktivity třetí stranu, 
vždy dbáme na to, aby byty poskytnuty Údaje pouze v nezbytném rozsahu, a to

důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté Údaje řádně a bezpečně 
chránit Údaje jsme dále povinni poskytnout v případech stanovených zákonem, 

například orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízeni epod. 
Doba zpracováni Údaje zpracováváme vždy po dobu nezbytně nutnou. V případě 
zpracováni Údajů pro marketingově účely jsou Vaše data zpracovávána podobu trváni 

smlouvy nebo do doby odvoláni souhlasu nebo vysloveni námitky, stán, že provozní a 
lokalizační údaje jsou pro tyto účely zpracovávány maximálně po dobu 6 měsíců. 
Práva subjektů údajů. Podrobné informace o zpracováni Vašich Údajů a o Vašem 
právu na přistup k osobním údajům, včetně práva na kopie, opravu, výmaz, omezeni, 
přenositelnost, právo vznést námitku naleznete v Zásadách.
Kvalita a Bezpečnost Aby Vaše Údaje byly vždy aktuální, je třeba, abyste nám 

oznamovali jejich změnu. Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci 
společnosti, záměrnou a standardní ochranu Údajů, mlčenlivost zaměstnanců, 

dodržováni vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost 
komun&acl, zpráv, provozních alokafi zadních údajů dle zákona o elektronických 
komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejvhodnější technické 
prostředky, abychom zajistili úroveň zabezpečeni odpovídající danému riziku, 
případně včetně: pseudonymizace a šifrováni osobních údajů: schopnosti zajistil 
neustálou důvěrnost integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracováni; 
schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 
fyzických či technických incidentů a procesu pravidelného testováni, posuzováni a 
hodnoceni účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištěni 
bezpečnosti zpracování.
Obchodní sděleni Máme nastavenu politiku posíláni obchodních sdělení tak, aby 
našim zákazníkům vyhovovala. Pečlivě hádáme počet sdělení, které posíláme. 
Abychom na první pohled odlišit obchodních sděleni, která posíláme SMSkou. 
MMSkou nebo ukazujeme ve Smán Messages mají vždycky na začátku,“ ne kvůli 
tomu, že jsou nepřístupná, ale abyste hned věděli, proč Vám píšeme. Pokud nechcete, 
abychom Vám obchodní sdělení postat, tak jdou jednoduše vypnout na telefonním 
čísle, ze kterého jsme Vám takovou zprávu postat, v emailu máte vždy odkaz, na 
kterém lze jednoduše zastání zrušit. Stejně se dá odvolat souhlas o tom, že vám 
budeme posílat nabídky třetích stran.
Monitorováni komunltece sTMoble. Telefonní hovory s informačními službami a 
našim Zákaznickým centrem či našinu externími operátorskými centry mohou být 
nahrávány, a to za účelem vnitřní kontroly služeb a zvyšováni jejich kvality či za účelem 

zajištěni důkazu o transakci uskutečněné prostřednictvím informačních služeb. Stejně 
tak může být zaznamenáván rozhovor s našimi zaměstnanci při osobním projednáváni 
Vaší stížnosti či podnětu v prostorách osobni péče T-Mobile, tento může být zachycen 
formou zvukového záznamu, a to za účelem zajištění důkazu o průběhu komunikace 
mezi Účastníkem a zaměstnanci T-Mobile.

Informační služba a Telefonní seznamy. Vaše kontaktní údaje zveřejníme ve vlastni 
informační službě, v informační službě jiných provozovatelů 6 v tištěném telefonním 
seznamu pouze v případě, že k tomu dáte souhlas při uzavíráni účastnické či jiné 
smlouvy nebo později za jejího trváni
Okování bonhy. Vedle ověřeni správnosti osobních údajů ověřujeme, zda jste 
schopen své závazky plnit řádně a včas (tzv. ověřování bortily), abychom předcházel 
vzniku případných pohledávek, které by pro Vás mohly mft negativní důsledek 
spočívající v dalším zadlužovánl. Dále vyhodnocujeme potencionální riz&o 
podvodného jednáni, které by mohlo mít vliv na naše oprávněné zájmy. Mále právo na 
informaci týkající se výsledku ověření bonhy a přezkoumáni rozhodnuti kterým je 
uloženo opatření pro předcházeni vzniku pohledávek. U točitého typu služby můžeme 
vyžadovat zajištění bez ohledu na ověřeni bonity.
Informačnídatabózeobonhěaochotě plnit své závazky. Jsme členem sdruženi SOLUS,
zájmového sdruženi právnických osob, IČ 69346925 (aktuální seznam členů sdruženi 

SOLUS je uveden na www.solus.cz), jehož cúem je v rámci tzv. odpovědného 
úvěrováni přispívat k pravena předlužováni klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v 
prodleni ke zvyšováni vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke 
snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Za účelem ověřováni a hodnocení bortily 
využíváme informace přístupné v rámci tzv. Negativního registru, kde jsou vedeny 
údaje o osobách, které jsou v prodleni s plněním svých závazků. Dotaz, stejně tak jako 
předání Údajů v případě, že dojde k porušeni závazků spočívajícího v opakovaném 

prodleni s úhradou nebo existenci jakékoliv peněžní pohledávky déle než 30 dnů po 
splatnosti, činíme na základě oprávněni daného platnými právními předpisy.
Udělíteři ktomu souhlas, dotážeme se na hodnoceni Vaši platební morálky do tzv. 
Pozitivního registru. Do Pozitivního registru jeho členové předávají informace o 
finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout účastníkovi vůči 
nám v souvislosti s Účastnickou či jinou smlouvou. Mále právo písemně vyjádřit 

nesouhlas s evidenci údajů o své osobě v tzv. Pozitivním registru, a to u sdruženi 
SOLUS, jako provozovatele registru.
Kontakty. Kontaktovat nás můžete způsoby uvedenými ve Všeobecných podmínkách 
nebo můžete některá svá práva (jako změna oprávněni) jednoduše spravovat v 
samoobsluze Můj T-Mobile. Pověfence pro ochranu osobních údajů můžete, v 
otázkách týkající se ochrany osobních údajů, kontaktovat elektronicky na privacy@t- 
mobile.cz nebo písemně na adrese sídle společnosti.
ÚčbtnosL Tylo Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. května 2016. Tyto 

Podmínky společně se Zásadami a nahrazuji předchozí Podmínky zpracováni 

osobních, provozních a lokalizačních údajů. Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky o 

Zásady jednostranné měnit, a to z důvodů a v rozsahu uvedeném ve Všeobecných 

podmínkách. O těchto změnách vás budeme informovat způsobem stanoveným ve 

Všeobecných podmínkách.

http://www.solus.cz
mailto:privacy@t-mobile.cz
mailto:privacy@t-mobile.cz
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Aktuálně nabízené tarify a zvýhodnění pro klíčové zákazníky
MINUTOVÉ TARIFY

T 30 T 80 T 160 T 300 T 600 T 1 500

Standardní, 
nabídka . . Varianta HIT , ■ ■ Standardní 

nabídka .. Varianta HIT ■ Standardní 
nabídka ■ Varianta HIT Standardní

nabídka Varianta HIT Standardní
nabídka Varianta HIT Standardní

nabídka Varianta HIT

Měsíční
paušál 190,- (229,90) 190,-(229190) 450,-(544,50) 450,-1544,5(6 650,- (766,50) 650,-(786,50) 990,- (1197,90) 990,-(1197,90) 1790-

(2165,90)
1790,-
(2165,90)

3 750,- 
(4 537,50)

3750,- 
(4 537,50)

Volné minuty* 30 30 80 80 1500

Voláni-na 
čísla značky 
T-Motíle

4,- (4.84) 3,20(3.67) 3.50(444) 2,80(3,39) 3.50(444) 2,80(349) 3,50(444) 2,80(3,39) 3,-(3,63) 2,40(2,90) 2,50(3,03) 2,-(2.42)

Voláni-ostatní 
čWavČR 6-(7,26) 4,80 (5,81) 4,50(5,45) 3,60(4,36) 4,-(4.84) 3.20(347) 3,50(444) 2,80(3,39) 3,-(3,63) 540(2,90) 250(3,03), 2,- (2,42)

SMIS 1,70(2.06) 1.-021) 1,70(2,06) l.-IUO 1,70(2.06) 1-0.21) 1,70(246) 1.—(1.21) 1.70(2,06) 1.— (1.21) 1,70(2.06) 1,-041)

MMS 8,20(9,92) ' 8,20(9.92) 8,20(9,92) 8,20(9,92) 8,20(9,92) ■ 8,20(9.93 8,20(943 850(9,92) 850(9,92) 8,20(942) 8.20(9,92) 850(9,93

Účtuje se první minuta celá. potů je# doba spojeni účtována po sekundách. Sazby na voláni jsou uvedeny v Kč za minutu. Volné minuty se pfevédqi do daláfho méske.
" Pii zméné tarifního programu se neprovolané volné minuty ze tu část zúčtovacího období, ve kterém Účastník užíval původní tarifní program, nepfevédl. Tyto volné minuty zanikají okamžikem zmůny tarifního programu. Pfi zméné tarifního programu, přerušeni 
poskytováni služeb, převodu Účastnické smlouvy, zméné fekturaMCh skupin, případné pM systémové zméné zúčtovacího období převedené neprovolané volné minuty propadají.
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PROFI TARIFY PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY
PROF1120') PROFI NA MÍRU 1=) PROFI NA MÍRU 2!! PROFI NA MÍRU 3% PROFI NA MÍRU S;>

: Standardní nabídka ' Varianta HIT

Měsíční paušál 549.- (664,29) 549,- (664,29) 1 500-(1815,4 150),- (1815,4 1500,- (t 815,4 3 000,-(3630,4

Volné minuty 120 120 - - - -

Voláni na čsla značky T- 
Mobiie 3,- (3,63)Mi 2,40 (2,90) Ml. 6,— (7,26) /min. 6,- (7.26) Mi 6,-(7,26) Mi 6,-(7,26) Ml.

Volání na ostatní čísla v ČR 3,60 (4,36) Mi 4,50 (5.46) Ml. 6.-(726) Ml 6,-(7,26) Ml. 6,-(7,26) Ml 6,-(726) Mi

Hlasová schránka (3311)3* 1,—(1,21)/Wn. 1.-(1,21) Ml 1—(121) Mi. 1,-(1,21)/mm. 1,— (1,21) Anln. 1,-(i2t)/mm.

Krátké textové zprávy (SMS) : 1.70 ROfý 1.—(1.21) R __ /c ftcy4) 5,-(6,05)*) 5.-16.05)4)............ ... V| 1W/ • ■ -vt yBfWJ '

MMS 8,20(9.92) 8.20 (9.92) 8,20(9,92) 8,20(9,92) 8,20(9.92) 8.20(9,92)
ťtttuje se pivní minuta celá, poté je spojeni účtováno po sekundách.

1) Tarif Prať 120 je určen pro zákazníky s uzavřenou Rámcovou smlouvou (RS) nebo Smlouvou významného zákazníka (SVZ). lze ho kombkwvat a jakýmkoli aktuáM nabízeným tarifním zvýhodněním, pokud nebude stanoveno jnak. Poskytováni tarifu bude 
automaticky ukončeno společné s ukončením účinnosti RS nebo SVZ. Do 5 dnů po ukončeni pfistuéná smlouvy je zákazník oprávněn aktivovat si některý z tariái aktuálně nabízených zákazn&ům bez shora uzavřených smluv. Pokud tak ve stanovené hůtě neučiní, je 
T-Mobfle oprávněn změnB telí ProS 120 na tarif který bude naprilžfi odpovktattarifiiProfi 120, porfle vlastní volby.
2) Tarifni programy Proč na miru 1.2,3 a Pro® na míru 5 jsou určeny pouze pro zákazníky s Rámcovou snáouvou. Tarif Profi na míro neobsahuje žádný volný datový Smít, pokud není v Rámcové smlouvě jednáno jmak.KtBrt6jProfl na mini se dáte nevztahuji žádná 
položková množstevní slevy, pokud není v Rámcové smlouvě stanoveno jinak. Lze ho kombiwvat s jakýmkoli aktuálně nabízeným tarifním zvýhodněním, pokud nebude stanoveno jinak. Poskytováni tarifu bude automatielgr ukončeno společně $ ukončenbn účinnosti 
Rámcová sfflkwvy. Do 5 dnů po ukončeni pftehišné Rámcové smlouvy je zákazník oprávněn aktivovat si některý z tarifu aktuálně nabízených zákazníkům bez uzavřené RS. Pokud tak ve stanovené húlě neučiní je T-Mob8e oprávněn změnit tarif Proti na mini a Proti 
na mini 5 na tarif, který bude nejblíže odpovídat tarifu ProS na míru a Pro# na míru 5, podle vlastni volby. 3) Htesová schránka je dostupná i z jiného tatofonu přes telefonní číslo 60312 3311. Sazba za tato vdáni z moMníro telefonu na čísla značky T-MobSe ja pro 
standardní tarify I pro tariáti zvýhodněni HIT 1 KčAnin. Datová a faxová služby Jsou ke váem uvedeným tarifům aktivovány automaticky zdarma. Pro uvedená tarify se nerodili žádná časová pásma. Muffinumbering umožňuje zákazníkům využívat na jedné SM kartě 
tři spedálnf čista (pro faxová, datová a Masová vdáni). Aktivace a využíváni služby ja zdarma. MezkiámM SMS: S Kč bez DPH, Ij. 6,05 Kč včetně DPH.
4) Cena SMS se uplatňuje také na mezinárodni SMS.
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NEOMEZENÝ TARIF PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY
PROFI NA MÍRU 4

Mésični paušál

Volné minuty/SMS

Vdáni na čísla značky T-Mobile

Voláni na ostatní čísla v ČR

Krátké textové zprávy (SMS)

Multimediální zprávy (MMS)

Mezinárodni SMS 

Datový Smít

Maximální rychlost datového přenosu 
stahovánl/odesflánl
(=odhadovaná maximální rychlost)

Účtovací jednotka dat

Maximální rychlost po dosaženi datového limitu
stahovánl/bdesilánl
(=odhadovaná maximální rychlost)

750,-(907.50) 

neomezené

0,—(0,-) ňiVn.

0,—(0,-) Mn. 

0,-KH 

4,05(4.90) 

4,17(5.-)

2 GB

42/5.76 Mbit/s 

1 B

64/32 kbit/s

Účtuje se první minuta celá, dále je spojeni účtováno po 30 sekundách.

Tarifní program Proti na míru 4 je určen pouze pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a nevztahuji se na něj žádné položkové 
množstevní slevy, pokud není v Rámcové smlouvá strnováno jmak. Poskytováni tarifu bude automaticky ukončeno společné s 
ukončením účinnosti Rámcová smlouvy. Do 5 dnů po ukončeni příslušná Rámcové smlouvy je zákazník oprávněn aktivoval si 
některý z tarifů aktuálně nabízených zákazníkům bez uzavřené RS. Pokud tak ve stanovené Kitá neufinl, je 
T-Mdďe oprávněn změnit tarif Proti na mhu 4 na tarif, který mu bude nejblíže odpovídal podle vlastni vofcy Na tarif Proti na 
mini 4 se neuplatni žádné slevy definované Rámcovou smlouvou, nestanovní konkrétní Rámcová smlouva jinak.

Tarif je určen zejména pro běžné aktivní využíváni moMnlch hlasových služeb (včetně SMS) a datových skižeb Operátora 
samotným Účastníkem či Uživatelem. SIM kartu s tarifem nelze využívat v zaffzenich chovtjJdch se jako GSM brány Operátor 
je oprávněn omezit (a pfipadně současné převést na předplacenou Službu) Účastníkovi přistup ke službám v pfipadě, že jeho 
povoz není běžný H vykazuje znaky automaticky generovaného či jinak systematicky nastaveného provozu (napf. stele se 
opakuj Id odesíláni SMS v pravidelných intervalech, odesíláni hromadných SMS atpod.) či v připadá, že SIM karta je využívána 
v zafizenleh chovajících se jako GSM brány.

*) Vdáni zdarma se neqriateuje na privátní vdáni v rámci Podnikové šitá. V tomto připadá je spojeni účtováno sazbou 2,40 
Kčáninuta.

TELEFONNÍ linka prémium
TELEFONNÍ LINKA PRÉMIUM

1 Standardní nabídka Varianta HIT . Hlasová linka 
Prémium 12*'*

Měsíční paušál 169,-(204.4?) 149,- (180.29) 159,-(1%39)

Voláni na mobilní čísla značky 
T-Mobile 3,50(4í4)/min. 3,50(4.24)Anin. 3,50(4,24)/min.

Voláni na ostatní čísla v ČR 3,50(4.24)/min. 3,50(4,24)/min. 3,50 (4,24)/min.

Voláni do pevných sitl 0,90(i.Oti)/rren. 0,90(iw)/mln. : .0,90(1,09)/fnin.

Voláni v rámci firmy* 0.- 0- 0-

Voláni na čista s předvolbou** 
81x, 83x, 843,844,845,846 1,30(i.57)/min. 1,30(i,57)/min. 1,30 (i.57)/mln.

Voláni na čísla s předvolbou” 
840,841,842,847,848,849

2,-(Z42)/min. 2,-(2,42)/min. 2,-(2.42)/min.

Voláni do hlasové schránky 
(3311, 1řtij#itn. 1,-(iji)fmin. 1,-(ljžflAnin.

Volné minuty pro voláni na
mobilní čísla značky T-Mobile
a do pevných sítí

Uvedené ceny jsou v Kč (v závorce vč.) DPR

* Voláni z pevných linek prostřednictvím tarifu Telefonní tinka Prémium na ostatní pevné telefony a z mobOnfch telefonů 
zařazených v Privátní síti.
“Na tyto služby 6e neuplatňuji volné Jednotky.
“* Lze získat pouze se smlouvou bez dotovaného zařízeni na 12 mésiců.

Se zprovozněním služby jsou spojeny úvodní konzultace a aktivační poplatek. Jeho oena může v závislosti na konkrétních 
podmínkách dosáhnout až 10 000 Kč.

Účhqe se první minuto celá, pote je doba spojeni účtována po sekundách.

Smlouvy s variantou HIT jsou uzavírány na dobu určitou 24 mésiců. Ceny zahraničních vdáni se Mdl ceníkem služby 
Mezinárodni hovory pro pevné linky.

Ceny za neuvedené směry vdáni se řidl ceníkem tarifů a služeb pro tarifní zákazníky. Smlouvu o poskytováni služby Telefonní 
linka Prémium může uzavfti a T-Moble pouze účastník v postaveni podnikatele.
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TELEFONNÍ LINKA PRÉMIUM - NEOMEZENE TARIFY
TELEFONNÍ linka prémium 

-VSÍTÍ A PEVNÁ
TELEFONNÍ LINKA PRÉMIUM 

-VŠECHNY SÍTĚ

Měsíční paušál 270,-(356,70) 550,-(665,50)

Měsíční paušál HIT 230,- (278,3ti) 500,-(605.-)

Voláni v rámci firmy 0,- 0,-

Voláni na čísla T-Mobile 0,- ....................0^
Voláni do pevných slil 0.- 0,-

Voláni na ostatní mobilní čísla 3,50(4^4)/min. 0,-

Hovory jsou účtovány po minutách. Maximální délka voláni je 2 000 minut měsíčné, poté je spojeni účtováno sazbou 3,50 
Kč/min. bez a 4.24 Kčňnln. vč. DPH.

BALÍČKY VOLNÝCH MINUT DO ZAHRANIČÍ PRO 
TELEFONNÍ LINKU PRÉMIUM
BALÍČEK MĚSÍČNÍ PAUŠÁL ZÓNA

Mezinárodni hovory 1000-zóna 1 100,-(121,-) 1

Mezinárodni hovory 1000 - zóna 1+2 200,- (24Z-) 1 a2

Mezinárodni hovory 1000 - zóna 1+2+3 500,-(605.-) 1,2a3

Mezinárodni hovory 1000 - zóna 1+2+3+4 600.-(726.-) 1,2,384

Mezinárodni hovory 1000 - zóna 3 400,- (484.-) 3

Mezinárodni hovory 1000 - zóna 4 200,-(242,-) .':-4

Baliček obsahuje 1000 minut pro vdáni do zahranil. Minuly sa uplatňuji do zón definovaných v tomto ceníku v kapitole 
Mezinárodni hmoty pro pevná Inky. Nevyčerpané volné minuty ae nepfevádl do dalšího zůčtovacfto období. Každé Telefonní 
Hrnka Prémium může mlt aktivní pouze jeden baliček. Minuly z baličku nejsou sdHené a může je čerpat jen jedna Telefonní 
Ruka Prémium, ke které je baliček aktivován.

BALÍČKY VOLITELNÝCH DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB 
PRO TELEFONNÍ LINKU PRÉMIUM
BALÍČEK MĚSÍČNÍ PAUŠÁL POZNÁMKA

Rozšířený baliček služeb 50,- (60,50)

Automatická spojovatelka* 200,- (242r)

Hunt group* 10,-(1210)

Meef-me konference - malá* 300,-(383,-) í ; ; Max.15w^ldch

Meet-me konference - velká* 1000,-(1210,-) Max. 50 volajících

Recepční -základní 250,- (302,50)

Recepční - rozšířená 300.-083,-)

Sjednocená komunikace - hlas a video 30,-08.3)

* Dopit kávou službu lze objednat pouze ke sfoftá Telefonní Inka Prémium. Na vyúčtováni týkapefm se pfWučné doplňkové 
služby je služba vyúčtována samoslafoou položkou s vlastním telefonnim číslem.

JEDNORÁZOVÉ POPLATKY

Instalační poplatek 

Neoprávněný servisní zásah

1 200,-(1452.4 

1200- (i 452,-»



BALÍČKY VOLNÝCH JEDNOTEK PRO HLASOVÉ LINKY
VOLNÉ MINUTY MĚSÍČNÍ PAUŠÁL ZA VOLNÉ MINUTY (Kč)

T-MobHe a pevné

T-Mobile a pevné sfté 1000 : 1400-(i ses,-)

T-Mobile a pevné slté 15 000 15000 7 500,-(9075,-)

Pevné šité 100 100 /:• ■:.:■'; r ■■■ :■■ 80,-(98,80)

Pevné sfté 500 "" á" . ®00 300,—(363.-)

Pevné sítě 1000 1000 500,-(805,-)

Vohé minuty lze uplatnil na čísla značky T-Mobte a pfi voláni do pevných sftl víech operátorů v rámci ČR. Volné inimrt/Jsou wílené pro vSedma pevni Osla pod daným lč využívající službu Hlasová inka, Hlasová inkaMulti nebo Hlasová (nla Prémium. 
Nevyčerpané volné minuty ae rtepfevádl do dallSto zúčtovacího období. Každé IČ může mH aktivní Jeden baliček.

MEZINÁRODNÍ HOVORY PRO PEVNÉ LINKY
PEVNÉ SÍTĚ MOBILNÍ SÍTĚ

Zóna 1 Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko 2,00 (2,43/min. 4,90<5,93)/min.

Zóna 2 Evropa - země Evropské unie, Andorra, Monako,
San Marino, Vatikán, Švýcarsko 5,40 (6,53)/min. 5,40(8«)/rrtn.

Zóna 3 Evropa - žerné mimo Evropskou unii, Rusko, 
Alžírsko, Arménie, Azerbájdžán, Gruzie, Libye, Maroko, 
Tunisko

5,90 (7,i4)/min. 5,90 (7,i4)/rnin.

Zóna 4 Izrael, USA, Kanada, Austráfie, Japonsko,
Palestina 6,0O(8.35)/min. ; 650(8,35)/nHn.

Zóna 5 Asie, Oceánie, Afrika, Jižní a Střední Amerika, 
Severní Amerika (mimo USA, Kanadu), čina 16,90 (m/5)/riiin. 16,90 (ín.45|Anin.

Účtuje se první minuta celé, poté je doba spojeni účtována po sekundách.
Voláni do sateítnlch sftl se Rdi Cen Stan tarifů a služeb pra tarffol a Twist zákazníky T-MoUe (mezinárodni voláni, tarifní 
pásmo III).



PODNIKOVÁ Sít

Zařazeni SIM karty do Podnikové šité 170,-(205,70)

Měsíční paušál za službu 35,- (42,35)

Voláni v rámci Podnikové šitě 1,50(1.82)*

* Účtuje se první irinuta spojeni celá, dále po setamdách. Další informace a podmínky služby Podniková slf jsou uvedeny ve 
formutáň Objednávka PS.

TARIF HAPPY PARTNER

Měsíční paušál 39-(47,19)

Na čísla značky T-Mobile 3,50(424)/hnin.

Na čista značky T-Mobile - Moji blízcí 1,90 (2,30)/niin.

Ostatní čísla v ČR 5,50(M6)/min.

SMS 1,70(2.08)

Ofiuje se první minuta celá, potě je jS doba spojeni účtována po sekundách.

SM karty s tarifem Happy Partner (tzv. Partner SIM karty) je možné objednat k tarifům T-Mob8e. Jejich aktivace je zdarma.
K tarifu Happy Partner není trudná zakoupit telefon za zvýhodněnou oenu.

POČET PARTNER SIM KARET, KTERÉ MŮŽETE VYUŽÍVAT:

POČET PARTNER Slf/I KARET ■

2150.- 1

2450,- 2

2900,- 3

• Nárok na Partner SIM karty se počítá ze součtu měsíčních paušálů aktivních tarifů pod Jednou smlouvou (jedno Rč/lč), a to 
I starSIch typů tarifů (jejich výčet ndeznefe na www.t-mob9e.cz) bez příplatků za tarifní zvýhodněni

TARIFY CHYTRÉ AUTO WIFI STANDARD
CHYTRÉ AUTO WIFI 
STANDARD NA 24 

MĚSÍCŮ

CHYTRÉ AUTO WIFI 
STANDARD NA DOBU 

NEURČITOU

Měsíční paušál 205,79,- (249) 205,79,- (249)
Datový kmit (měsíčně) 5 GB 5GB

Plná cena zařízení 3 304,96(3999) 3304,98(399?)

Cílená dotace na zařízeni ve výši 2066,12(2590,-) j

Cena zařízeni s cílenou dotaci 1238,84,- (1499) -

Voláni na všechna čísla 6(7,26,-) 6(728.4

SMS 4,50 (5,45 4,50 (5.45

MMS 4,50(5.45 4,50(5,45 ■■■::

Nabktka plat) do 31.122018, nebo do vyprodáni zásob při uzavřeni smfouvy na dva roky s tarifem Chytrá auto WIFt Standard 
nebo Prémium a jejím dodrženi.

TARIFY CHYTRÉ AUTO WIFI PRÉMIUM
CHYTRÉ AUTO WIFI 

PRÉMIUM NA 24 MĚSÍCŮ
CHYTRÉ AUTO WIFI 
PRÉMIUM NÁDOBU 

NEURČITOU

Měsíční paušál 412,40,-1499) 412,40,-(499)

Datový limit (měsíčné) 20 GB 20 GB

Plná cena zařízeni 3 304,96,-(3 999) 3 304,96,-(3 999)

Cílená dotace na zařízeni ve výši 2 892,56(3500^)

Cena zařízeni s cílenou dotaci 412,40,-(499,-) -

Vdáni na všechna čísla 6(7.26,-) 6(7.264

SMS 2,50(303) 2,50(3.03

MMS 4,50(5,45) 4,50(5.45)

Nabídka platí do 31.12.2018, nebo do vyprodáni zásob při uzavřeni smlouvy na dva toky s tarifem Chytrá auto WiFi 
Standard nebo Prémium a jejím dodrženi.
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Internetové tarify a zvýhodnění
MOBILNÍ INTERNET K HLASOVÉMU TARIFU JAKO BALÍČEK

MOBILNÍ INTERNET

Datový limit 150 MB 400 MB 1,5 GB 3 GB 10 GB 30 GB

Měsíční základní cena 123,14 (149.-) 205,78 (249,-) 288,43 (30,-1 371,07(449,-) 536,36(848.-) 701,65 («a-)

Maximální rychlost datového 
přenosu stahovánl/odesiláni 42/ 5,76 Mb/s 42/5,76 Mb/s 42/5,76 Mb/s 42/ 5,76 Mb/s 225/ 50 Mb/s 225/ 50 Mb/s
(= odhadovaná maximální rychlost)

Maximální rychlost po dosaženi 
datového limitu stahovánl/odesiláni 64/32 kb/s 64/32 kb/s 64/32kb/s .... 64/32kb/s 64/32 kb/s 64/32 kb/s
(= odhadovaná maximální rychlost)

Účtovací jednotka dat 1B 1 B 1 B 1B 1 B 1 B

Služba MoWnl interně! je vhodná do chytrých telefonů. Její cena závisí na zvolsnft výffl datového Kmitu, po jehož dosažení dojde k omezeni přenosové rychlosti. Uvedené přenosové rychlosti jsou maxbrtálnl možné a zátísl na využívané technologii a lokálních 
podmínkách. Využita je vždy nejrychfejSI aMuáhá dostupná dužbatechnctogie připojení, která je koncovým zařízením podporovaná.

MOBILNÍ INTERNET JAKO TARIF NA SAMOSTATNÉ SIM KARTĚ

Datový limit 

Měsíční základní cena

Maximální rychlost datového přenosu stahovánl/odesiláni (= odhadovaná maximální rychlost) 

Maximální rychlost po dosaženi datového limitu stahovánl/odesiláni (= odhadovaná maximální rychlost) 

Účtovací jednotka dat

MOBILNÍ INTERNET

1,5 GB 3 GB 10 GB 30 GB

288,43 (3<a-) 371,07 (44a-| 53636(648.-) 701,65 (84a-)

42/až 5,76 Mb/s 42/až 5,76 Mb/s 225/až 50 Mb/s 225/až 50 Mb/s

64/až32kbfs 64/až32 kb/s 64/až32kb/s 64/až32kb/6

1 B 1B 1 B 1 B

Sužba Motáni internet je vhorfoá do UMetů a notebooků. Její cena závisí na zvolené výál datového Imítu, po jehož dosaženi dojde k omezeni přenosová tycMoSB. Uvedená ptenosové rychtosfi jsou maximální možná 
a závisí na využívaná technologii a lokálních podmínkách. Využita je vždy nejrychtepl alduálná dostupná služba/technologie připojeni, která je koncovým zařízením pozorovaná.



INTERNET KOMPLET
■ INTERNET KOMPLET ■

Měsíční paušál 412,40(499,)

Maximální rychlost stahování / odesíláni 
(=odhadovaná maximální rychlost)

10,8 Mhfe/ 5,76 Mhřs

Datový Kmit 3 GB přenesených dat

Účtovací jednotka dat 1B

Přenosová rychlost závisí na využívaná technofogfi, lokálních podmínkách a zvoleném tarife.
Výše uvedená rychlost je rychtosU maximální na území pokrytém signálem 3G.

TARIF M2M

Měsíční paušál 99,-(119,78)

Volné mnuty 5

Volné SMS na čista značky T-Mobile 30

Volné MB (GPRS/EDGE) 1MB(včR)

Voláni na všechna čísla 7,-/rmn. (8,47)

Volání v rámci PS 3,-/blin. (3.83)

SMS na čísla značky T-Mobile 1,50(1,82)

SMS na ostatní čísla v ČR : i-**

MMS 4.50(5,45)

Přenos dat přes GPRS - sazby Intemet/lntranet 17,37/MB (21,02)

WAP 0,50/kB (0,81)

Data CSD-sazby 3,-/min. (3,63)

Hovory jsou účtovány po minutách. U datových přenosů CSD se účtuje prail mhlila celá. dále je účtováno po 30 sekundách. 
Cena SMS platí ne všechna čista vČRs vpnkou prémiových čistí. Přenosy přes GPRS jsou účtovány po 11®. Uvedené 
ceny se vztahuji pouze na datová spojeni. S tarifem M2M nelze využívat nabídku Kappy Partner ani službu DATA2400. K tarife 
M2M není možné zakoupit telefon za zvýhodněnou cenu.

Upozorněni: PB přechodu na tarif M2M je pro správné fungováni koncových zařízeni, které využívají SIM karty s tarifem M2M, 
v nétderých případech nutné tato zafizenl po zméné tarifu vypnout a zapnout

Pro využíváni tohoto tarife je nutné používat koncové zařízeni, které podporuje datové i hlasové služby a je schopno pljjmout 
datové hovory. T-MobOe notese v žádném pflpadé odpovédnost za obsah internetových stránek, ke kterým se zákazník 
prostřednictvím datových služeb T-MobOe připojí. Cena pauééfe za bezplatné období je obsažena v cené paušálu 
následujícího období bez jeho navýšeni.

CENÍK INTERNETU V MOBILU
INTERNET V MOBILU NADĚN

Denní paušál 19,83 (a.-)

Maximální rychlost stahováni / odesíláni 
(=odhadovaná maximální rychlost) 10,8 Mbfe/5,76 Mhfe

Datový limit 25MB

Účtovací jednotka dat 1B
Využíváni datových služeb s Internetem v mobilu na den platí vždy 24 hodin od aktivace Účastníkem, kdy sa Účastníkovi za 
tento časový úsek účtuje denní paušál 24 Kč

TARIF M2M PRÉMIUM

Měsični paušál 0-50 MB 100,-(121.-j

Měsíční paušál 51-200 MB 250,-(302.50)

Měsíční paušál 201-500 MB 500,-(605.-)

Voláni na všechna čísla 6,-/min. (7,26)

SMS 2,50(3.03)

MMS 8.33(10.08)

Navýšeni datového Kmitu o 1000 MB 82,50(99.83)

Přenos dat přes GPRS - sazby Intemet/lntranet 17,37/MB<21,02) .ř::,

WAP 0,50/kB (0,81)

Cena měsíčního paušálu závisí na objemu přenesených dat-50,200 nebo 500 MB. S tarifem je možné využiti vytáčené deta: 
CSD data za 6 Kč/Mn. bez DPH. U datových přénosů CSD se účtuje první minuta celá, dáte je účtováno po 30 sekundách. 
Cena SMS platí na všechna čista v ČR s výjimkou prémiových čistí. Uvedené ceny se vztahuji pouze na datové spojeni. 
Účastnická smlouva se může uzavřít na dobu určitou i neurčitou. K tarife M2M Prémium není možné zakoupit telefon za 
zvýhodněnou cenu. Upozorněni: Pii přechodu na tarif M2M Prémium je pro správné tangováni koncových zařízeni, která 
využtvap SIM karty s tarifem M2M Premhzn, v některých případech nutné teto zařízeni po zrněné tarife vypnout a zapnout. Pro 
využíváni tohoto tarife je nutné používat koncové zafizenl, které podporuje datové i hlasové služby a je schopno přijmout 
datové hovory.

Ve všech neomezených tarifech je z důvodu snahy o zajištěni stejné kvaBy a dostupnosti služby pro všechny jeji uživatele 
zavedeno kritérium datového limitu. Po překročeni stanoveného objemu přenesených dat během jednoho zúčtovacího období 
(u předplacených karet se objem dat počítá za posfednlch 30 dni) bude omezena rychlost přenosu. Plná rychlost přenosu ja 
obnovena na začátku následujícího zúčtovacího období Na připojeni přes HotSpot se datový Kmit nevztahuje. Vlče na 
vmw.t-mob9e.cz/intemet-bus

T-Mobte nanese v žádném případě ocfeovědnost za obsah internetových stránek, ke kterým se zákazník prostřednictvtm 
datových stažeb T-MobSe připojí Cena paušálu za bezplatné období je obsažena v ceně paušálu nástedujtotíro období bez 
jeho navýšeni.



T-MOBILE AUTOPARK

Tarif

Měsíční paušál 

Vdáni na čísla v ČR 

SMS 

MMS

Přenos dat přes GPRS - Intemet/lntranet* 

WAP

Účtovací jednotka dat

T-Mobile Autopark bez závazků T-Mobile Autopark 24 més. T-Mobfle Autopark 36 měs. 

490,- (592,90) 469,-{567,48) 449,- (54349)

6,-/min. (7.26) 

2.50(3.03)

4,50(5,46)

17,37/MB (21,02) 

0,50/kB (0,61)

■' 5kB

* Datová přenosy realizované v rámci služby T-Mobile Autopark na území České republiky jsou zahrnuty v měsíčním paušálu (nejsou zpoplatněny zvlášť).

T-Mobite Autopark 48 měs. T-MobBe Autopark 60 měs. 

419,-(506,99) 399,- (48279)

ROAMINGOVÝ DATOVÝ BALÍČEK TRAVEL&SURF 

PRO T-MOBILE AUTOPARK
ZÓNA 1 ZÓNA 2 ZÓNA 3

Na 30 dni 75,-(90.7$) 250,-(302,50) 700,- (847.-)

Baliček Travel&Surf lze využit pouze se službou T-Mobile Autopark.

TARIF CHYTRÉ AUTO

Měsíční paušál 

Cena zařízeni 

Datový lim* (měsíčné) 

Voláni na všechna čísla 

SMS 

MMS

CHYTRÉ AUTO NA
24 měsíců

61,98 (75,4 

1 197,52 (1449,4 

50 MB 

6,-(7,26)Anln 

2,05(3,03) 

4,50(5.45)

CHYTRÉ AUTO NA DOBU 
NEURČITOU

61,98(75,4 

2147,93(2599,4 

50 MB 

6,-(7j6) Mlít 

2,05(303) 

4,50(5.45)

Zafizonl lze zakouptt pouze při uzavřeni smlouvy s je<6)im z taifá Chytrá suto nebo jako součást Twist sady. Cena zařizml za 
1 197,52 Ki (1449 Kčs DPH) pletl do 262.2016.

OSTATNÍ POPLATKY A CENY
Ostatní poplatky a ceny (za montážní práce, HW, příslušenství a jiné) se Rdi dokumentem Ceník a popis služby 
T-Mobile Autopark v platném zněni. S účinnosti od 1.7.2015 vstupuje v platnost aktualizovaný Ceník a popis 
služby T-Mobile Autopark. DQčl změny zahrnuji úpravy obsahu a cen vybraných HW balíčků a příslušenství 
a dále rozšířeni nabídky instalačních práci. Aktuální verze ceníku je k dispozici na www.t-moblle.cz/autopark.

TWIST CHYTRÉ AUTO
CHYTRÉ AUTO NA 24 MĚSÍCŮ

3 499,- včetně předplacené služby na celý prvni rok

900,- ročně na druhý a další rdc první rok provozu je zahrnut 
v ceně Twist sady

50 MB

3,03 

5,45

Roční paušál za službu je strháván z kretftu na SIM kartě 8 tarifem Twist Chytrá auto. Zařízeni ke zakoupk pouze pfi uzavřeni 
smlouvy s jedním z tarifů Chytrá auto nebo jako součást Twist sady. Uvedené ceny jsou vfc DPH.

Cena Twist sady

Měsíční paušál

Datový lim* (měsíčně) 

Vdáni na všechna čísla 

SMS 

MMS

<?' 11
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PEVNÝ INTERNET
‘ PEVNÝ INTERNET 

ZÁKLAD .
PEVNÝ INTERNET.
\ STANDARD

PEVNÝ INTERNET 
PRÉMIUM . ■

Měsíční paušál 412.40 (499.4 453,72 (549.4 536,36(649.4

Maximální rychlost ADSL
v kbfe (stahováni dat/ 
odesíláni dat)

2048/256 8192/512 16 384 / 768

Maximální rychlost VDSL
v kb/s (stahováni dat/ 
odestlání dat)

2048/256 m

Agregace 1:50 1:50 1:50

Datový limit Neomezeně Neomezeně Neomezeně

Nedflnou součásti služby je přidělaní IP adresnřio prostoru. V cené služby Perný totemet)e přiděleni Jedné veřejné IPv4 
adresy a veřejného statického rozsahu IPv6 o veftost) 156. Smlouvu o poskytováni služby Pevný internet 8 některým z tarifů 
uváděných na této skané může účastník uzavřít na dobu uriSou 24 méslců nebo na dobu neurčitou. U terifii Pevný Internet 
Základ ba smlouvu uzavřít rovněž na 12 měsfců.

S ohledem na postupný převod zákazníků do nového zákaznického systému si mohou službu Pevný Internet aktivovat pouze 
ůčastniá ktefi |ž do nového systému bylí zařazeni. O tom, zda pž do nového systému zákazník zařazen je, poskytne informaci 
Zákaznické centrum T-MobSe, kterákoliv T-Mobže prodejna nebo Váš obchodní zástupce.

OSTATNÍ JEDNORÁZOVÉ POPLATKY

Servisní zásah 1652,07 o 999.-)

PEVNÝ INTERNET VZDUCHEM
PEVNÝ INTERNET PEVNÝ INTERNET PEVNÝ INTERNET 

VZDUCH.EM S VZDUCHEM M VZDUCHEM L

Měsíční paušál

Maximální rychlost 
stahováni/odesílání dat

Datový kmit

329,75(399,-) 412,40 (499.-) 435,04(599.-)

20 Mbřs / 5 Mh/s 50Mbá/15WA 100 MVs / 25 htofti 

neomezeně neomezeně neomezeně

V cené služby Je pfidálanf jedná dynamické privátní IPv4 adresy. Smlouvu oposkytovánl služby Pevný internet vzduchem s 
některým z tariU uvedených na táto straně může účastna uzavflt na dobu určitou 24 městců nebo na dobu neurčitou. U (aritu 
Pevný internet vzduchem S lze smlouvu uzavřu rovněž na 12 měsíců.

OSTATNÍ JEDNORÁZOVÉ POPLATKY

Instalační poplatek (u smlouvy na dobu určitou) 
s Podmíněnou slevou ve výši 2147,11 p 598.4 0.83(1,4

Instalační poplatek (u smlouvy na dobu neurčitou) 2147,93(2599,4

Serváni zásah (nap/, přemístěni, instalace, 
relnstalace či výměna modemu, marný výjezd) 1652,07 (1999,4

Položky .OSTATNÍ JEDNORÁZOVÉ POPLATKY" platí pro Účastnická smlouvy uzavřeně do 25.7.2018.

PEVNÝ INTERNET DO ZÁSUVKY
PEVNÝ INTERNET DO ZÁSUVKY S

Měsíční paušál 329,75 (399(4

Rychlost stahováni/odesDáni dat 20/5 Mb/s

Datový limit neomezeně

Dalši adresa - měsíčně 81.75(9914

K jedné Účastnické smlouvě lze aktivovat až 5 DaSIch adres Začneš Účastník využfvst Dalčl adresu v prěbfiHi zúčtovacího 
období a nikoliv k začátku zúčtovacího období, je účtována za užíváni Další adresy celá částka 81.75 Kč, nflcoSvjeýl poměrná 
část

V ceně služby je přiděleni jedné dynamické privátní IPv4 adresy. Smlouvu o poskytováni služby Pevný Internet do zásuvky 
může účastník uzavřít na dobu určitou 12.24 městců. Dobu neurčitá je pouze pro Účastníky využívající výhod plynoucích 
z Rámcové smlouvy či Smlouvy významného zákazníka.

OSTATNÍ JEDNORÁZOVÉ POPLATKY

Serváni zásah 1652,07 (1999,4

Položky .OSTATNÍ JEDNORÁZOVÉ POPLATKY1 platí pro Účastnické smlouvy uzavřené do 25.7.2018.
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INTERNET ADSL/VDSL
INTERNET ADSL STANDARD INTERNET ADSL PRÉMIUM INTERNET VDSL STANDARD INTERNET VDSL PRÉMIUM

I ' k pevné lince ■ bez pevné linky , . k pevně lince . bez pevné linky .. k pevné Ijnce bez pevné linky ' k pevné lince bez pevné linky

Méslěni paušál 399,-(482791 582,50 (704.83) 599,-1724.79) 660,33(799.4 399,- (48279) 582,50(704,83) 599,-(724.79) 660,33(799,4

Maximální rychlost v kb/s 
(stahováni dat /odesíláni dat) 8192/512 8192/512 16384/768 16384/768 20480/2048 20480/2048 51200/5120 : 51200/5120

Agregace 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50

Datový limit neomezené neomezené neomezené neomezené neomezeně neomezené neomezené

Nedílnou souíástl služby Je přiděleni IP atfresního prostoro. V ceně služby Internet ADSL/VDSL |# pfiífttenl Jedné veřejné IPv4 adresy a vefejného staSckého rozsahu Pv6 o veEkosB C6. Odesláni SAB/MMS prostřednictvím Můj T-MobSe na čísla značky T-Mobfe 
Jsou zdarma, do ostatních slil je cena SMS1,70 Kt bez DPH (2.06 Kí včetně DPH) a MMS 5 Kí bez DPH (6,05 Kč včetně DPH). Smlouvu o poskytováni služby Intemst ADSL/VDSL s některým z tarifů uvedených na této střené může uzavřít * T-Mobile pouze 
účastník » postaraní podnikatele. V ceně není zahrnuta cena za používáni pevné ínky, kterou účastník využívá na základě smlouvy s pným poskytovatelem veřejně dostupné tateftmnl Služby.

OSTATNÍ JEDNORÁZOVÉ POPLATKY

Neoprávněný servisní zásah 1200,- (1452.4

Neoprávněný senfcni zásah pokrývá náklady spojené se ^šfovénlm a odstrašováním poruchy v připadá, že se po aznétiMnl potuchy Účastníkem prokazatelně zpstl, že porucha je na straně ÚčastnHta, resp. uživatele, případně že porucha vůbec nenastala nebo že 
Účastník ani po pfedchozi dohodě neumožni servisnímu teehnltovi přistup k zařízeni (i k souvsejldm soufástem tostalace a Jnak neposkyS potřebnou souťmnost Provedeš T-Mobile na základě takového omámeni servisní zásah, jedná se o tzv. neoprávněný 
servisní zásah nebo marný výjezd (společně Jen .neoprávněný servisní zásah"). Úhrada za neoprávněné servisní zásahy Je Ůčastnftovi účtována na základě počtu provedených neoprávněných sarvtsnkti zásahů a paušální výáe úhrady (Se Ceníku. Závale 
způsobená tfetl osobou, např. výpadkem napájeni v konoovém bodu služby, je považována za závadu na straně Ůčastnfa. T-MoHe Je oprávněn účtovat neoprávněný servisní zásah pro Útastnidoé smlouvy na službu Internet ADSL/VDSL uzavřeně od 1.9.2012.

INTERNET BEZ DRÁTU

Měsíční paušál

Maximální rychlost stahováni/odesiláni dat 
(= odhadovaná maximální rychlost)

Datový limit

Navýšeni datového limitu o 10 GB

INTERNET BEZ DRÁTU STANDARD

329,75(399,-)

20Mbfe/5Mb/s

20 GB

165,29(200,-)

INTERNET BEZ DRÁTU PRÉMIUM

412,40 (499.4 

40Mbfe/10Mbfe

40GB

165,29(200.-)

INTERNET BEZ DRÁTU PRÉMIUM PLUS

990.91 (l 199,4 

100Mbfe/25Mjfe

100 GB 

165,29(2004

V ceně služby Je pfldělsn! Jedné dynamická privátní Pv4 adresy. Účtovací Jednota dat Je 1 B.

lir"

OO
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Roamingové služby

rozdělení zemí do oblastí
Evropa-EU a EEA: Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie. Chorvatsko, 

Irsko, Island, Itálie. Kyp, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, 
Zóna 1 Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 

Slovinsko. Španělsko, Švédsko, Velká Británie a území Alandských ostrovů, Azorskó ostrovy, 
Francouzská Guyana. Gibraltar, Guadeloupe, Kanárské ostrovy, Madeira. Martinik a Réunion

Evropa - mimo EU: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Čína, Egypt, Faerské 
Zóna 2 ostrovy, Hongkong, Izrael, Kanada, Kypr*, Makedonie, Kosovo, Moldavsko, Monako, Palestina, 

Rusko, San Marino, Srbsko, švýcarsko, USA, Turecko, Ukrajina a Vatikán

Zóna 3 Zbytek světa a satetitnl sítě

* Jedná se o neevropskou/tureckou eást

T-MOBSLE ROAMING*
U T-Mobile Roamingu* jsou všechny služby účtovány jednotnými sazbami dle oblasti, ve které se nacházíte. Ve 
všech sítích v dané oblasti voláte za stejnou cenu. T-Mobřb Roaming lze aktivovat ke všem tarifním programům 
T-Mobile. Od 1.7.2014 si lze zvolit alternativního poskytovatele roamingu v EU, pokud bude takový existoval

ODCHOZÍ ■ 
-HOVORY

- PŘÍCHOZÍ, 
HOVORY ' ' SMS ' ■ MMS ' ’ • ', INTERNET 

, (KČ/MB)

Zóna 1 5,20(6,29) 1,37(1.66) 1.64(158) 5,48(6,63) 5,48(6,63)

Zóna 2 28,93 (35,4 14,88 (18.-) 7,93(9,60) 13,72 (16,619 61,98(75,-)

Zóna 3 57,02(69.4 40,50(19,-) 12,07(14,6(9 17,85(21.6(9 297.52(380,-)

* Pii akfivad nové SIM karty je aktivován T-tóobfle Roaming Start, který lze využívat na průvoz v rámci navštívené země a do 
ČR. V zemích, kde ho lze vyuffl, plsti ceny T-Moble Roamingu: EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island. Albánie, Andorra, 
Bělorusko, Bosna e Hercegovina, Černá Hora, Egypt Faerské ostrovy, Makedonie, Moldavsko, Srbsko, švýcarsko. Turecko, 
Tunisko. Po 3 měsWch Je T-Mobile Roaming Start automaticky změněn na T-Mobfle Roaming,

Přichází hovory se u zóny 1 účtuji po vteřinách (1 +1), u odchozlch hororů prvních 30 sekund a potě po sekundách (30 ♦ 1), 
data po 1 kS. Pro zóny 2 a 3 ptali u odchozlch i příchozích hovorů taritikace 60 +60, data po 10 kB. Uvedené ceny odchozlch 
hovorů platí pro voláni do ČR. v rámci navštívená země a do jiné země ve stejné oblasti. V případě, že hovor prcMiá mezi 
dvěma různými oblastmi stanovuje se cena rte vyšší oblasti. (PfPdad: Pfl hovoru z oblasti 1 do oblasti 3 je cena odchcziho 
hovoru 69 KčAninH Odtečeny pro oblast 3.) Doba spojeni je účtována po minutách. Ptj^táMMS Jsou zdarma, zpoplatněny 
jsou pouze informace služby T-MoHa Mb ctie ceníku táto služby. Rozdělaní oblasti je uvedeno na začátku kapitoly 
Roamingové služby.

Množství přenesených dat je při zaúčtováni zaokrouhleno nahoru na nejbližši násobek účtovací jednotky. K tonuto zaúčtováni 
dochází pfi ukončeni spojeni, po každá horfité (rváni jednoho spojeni a po každém 1 MB přeneseném v rámci jednoho 
spojeni.
Poznámka k roamingu: V hraničních oblastech ČR si může telefon z důvodu přesahu signálu zahraničních GSM síti sám 
vyhledat zahraniční slf, a vaše hovory by tak mohly probíhat přes tuto GSM slf. Platí i pro přichází hovory, SMS.MMS a data. 
Proto prosím vémijte v těchto Oblastech pozornost tomu. přes jakou GSM alf hovor uskutečftigete.
Voláni na jiná než účastnická čWa (nepř. ewfiotexová služby nebo barevná linky) je speciálně zpoplatněno. Cenu voláni za 
tyto Služby určuje roamlngový partner sám a TMCZ pouze pfeúčtovévá Zákazníkovi cenu. kterou mu roammgový partner sdéB 
a naúčtuje. Před uskutečněním hovoru kontaktujte pro bEžši informace Zákaznická centrum T-Mob9e. Vyúčtováni roamingu 
lze provést až poté, co obdržíme informaci od příslušného roamingového patnera. Z tohoto důvodu může být 
roamingový provoz vyúčtován ve Vyúčtováni za pozdější období, než kdy k provozu došlo.

Země bez roamingového partnera: Americká Samoa, Btmtan, Botswana, Komory, Eritrea, Východní Umoř, Falktandské 
ostrovy (Matvlnas), Grónsko, Guam, Guinea, Gumea-Btesau, Lesotho, Mauritánie, Nová Kaledonie, Palau, Salnt Plene a 
Mquekm, SaoTomea Princip, Svazijsko, Západní Samoa, Zambie, Severní Korea, Federativnl stály MUrronásie, Francouzská 
pžni a antarktická území, Jižní Súdán, Křribary, Marshatiovy ostrovy, Mauru, Ostrov Niue, Ostrov Norfolk. PHcatmovy ostrovy, 
Severní Mariany, Svatá Helena. Ascenslon a Triston da Cunha, Šalamounovy ostrovy.

Zemi, kde roamingový partner neposkytuje datová služby Araba, Brune), Buriána Faso, BurunrE, Středoafrické Repubška, 
Cookovi ostrovy, [pouti Rovníková Guinea, Francouzská Polynásfo, Gabon, Gambie, Guinea, Čad, Írán, Malawi, Matetftvy, 
Mali, Martinik. Mauriténie, Nambia, Nepil řtiger, RepubRka Kongo, Somálsko, Súdán, Surinam, Sýrie, Togo, Turkmenistán. 
Jemen, Zimbabwe.

Automatická přepojováni hovorů mezi českou republikou a Rakouskem 
Hovor je zákazníkovi účtován vždy podle toho, v jaké zemi byl započat:
• hovory započaté v Česká republice a pokračujíc! v Rakousku jsou účtovány podle standardního ceníku T- 

Mobiie (nikoli roamingového),
• hovory započaté v Rakousku a pokračujíc! v České republice jsou účtovány podle roamingového ceníku T- 

Mobiíe.
S touto nabídkou sa mohou zákaznici setkat na těchto hraničních přechodech s Rakouskem: České Veteniee/Gmúnd: Dobil 
DvcrfStá/Wutowitr; Hatámky/Neunsgetberg; HatáMeinhaugsdoff; HevtWLaa an derthaya; Hnantae/M&erretzbach; 
Mkutov/Dresenhofon; Nové Bystflce/Grametten; Nové HradyřPyhrabtuck; PoštomářReintaL Přední VýtoMSugtoald; 
Savoniee/Fralres; StudánkyMtolgetschlag; VaWce/Schratterbóg; VratšnWDrosendorf; Zedhl ZvonkováSch6neben. 
Kompletní výčet roamingových přechodů móděte na www.t-mobSe.cz

Automatická přepojováni hovorů mezi Českou repubtticou a Slovenskem 
Hovor je zákazníkovi účtován vždy podlá toho, v jaké zemi byl započat

• hovory započatá v Česká rapubtice a pokrafrpi na Slovensku Jsou účtovány pocSastandardnfooceniku T-MobSe (nikoS 
roamingového),

■ hovory započaté na Slovensku a pokračujte! v Česká republice jsou účtovány podle roamlngováho ceníku T-Mobile.
S touto nabídkou se mohou zákaznici setkat na láchto hraničních přechodech se Slovenskem: Lanžhot - Brodské, Starý 
Hrozenkov - Drietoma, Makov - Bumbálka, Mosty u Jabtunkova - SviSnovec, Hodonín - Hořč, Sudoměňoe - SkaEca, Velké 
nad Větičkou - Vrbovce, Stráni - Moravská Ueskwá, Březová - Nová Bošáoa, Brumov - Bylnice - Horné Smis,
Nedašova Urota • Červený Kametl, Střelná - Lysá pod Makytou, Velké Kertovlce - Makov, BDá - Ktokočov, šance - Čadca - 
MHošová. Kompletní výčet roamingových přechodů najdete na www.t-mob8e.cz.
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EU ROAMING
ODCHOZl VOLÁNÍ PŘÍCHOZÍ volání

1MáWI volné jednotky Po vyčerpáni volných 
jednotek

Profi 120 0,- 4,50(5,46) 0.-

Prali 120 HIT 3,60(4,36) °-“

T1500 0,- 2,50(2.96) 0,-

T1500 HIT .."■/'i- ^ 2,00 (2,49 0,-

T160 0,- 4,00(4,84) 0,-

T160 HIT 320087) 0,-

T30 0.- 6,00(7,26) 0,-

T 30 HIT 4,80081) 0,-

T300 0,- 3,50(4,24) 0,-

T 300 HIT .. 2,80(3,39) 0,-

T600 0,- 3,00(3.63) 0,-

T 600 HIT A- . , 2,40(2,96)
:'P:::0,

T80 o.- 4,50(5,45) . 0,-

T 80 HIT 0,- 3,60(4,38) 0,-

Prali na míra 4 0,- - 0.-

Prali na míra 2 6,00(726) 0-

Prali na mira 3 6,00(7,26) 0-

- - SMS . . : MMS DATA (MB) INTERNET

- 1,70(106) 8,20(9.92) dle cen balíčků/ 
ceny MB -

1.00(121) 850(9.92) dle cen balIčkO/ 
ceny MB

1,70(106) 8,20(922) dle cen balíčků / 
ceny MB -

1.00(121) o' 8#(9,92) decen balíčků/ 
V;"//, ceny MB

1,70(2,66) 8,20(9.92) dle cen balíčků/ 
ceny MB -

1,00(120 : 8,20(922) . dle cen balíčků/ 
ceny MB

1,70(2,06) 8,20(9,92) (Bečen balíčků/ 
ceny MB -

1,00(121) 850(9,92) decen balíčků/ 
ceny MB

1,70(206) 8.20(922) dle cen balíčků / 
ceny MB

1,00(1,21) 8,20(923 decenball&ů/
: ■ ceny MB

1,70(106) 8,20(993 dle cen balíčků / 
ceny MB -

1.00 020 8.20(922) dle cen balíčků/ 
ceny MB

1,70(2,06) 8,20(922) (Bečen balíčků/ 
ceny MB -

1.00020 8,20(9.92) ... décenbaDčků/ 
ceny MB

0.- 4,05(4,90) (Bečen balíčků/ 
ceny MB

do vyčerpáni 
datového limitu

5,00(8.05) 850(9,92) de cen balíčků/ 
ceny MB

' - 5,00(6,05) 850(923 dle cen balíčků/ 
ceny MB -
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Prali na mfru5 6,00(7.26) ■■"■■■■ 0,—

Prali na mini 1 - 6,00(7.26) 0.-

Mobilní internet 1,5 GB, 3 GB,
10 GB, Internet dKompiet

Mobilní internet 1,5 GB,
Mobilní internet Pro firmu • -

Mobilní internet 3 GB

Mobfinl internet 10 GB - -

Happy Partner 5,50(6.66) 0.-

Tarif M2M 0.- 7.00(8.47) 0.-

Tarif M2M Prémium • V ■ 6,00(7.26) 0-

Tarif Pro firmu 1,90(2,30) 0.-

M-

5,00(805) 8.20(9,92) db cen balíčků/ 
ceny MB

5,00(605) 8,20(9,93 db cen balíčků/ 
ceny MB -

■- •.... 0,- do vyčerpáni 
datového fimltu

* • 0,- do vyčerpání 
datového limitu

do vyčerpáni 
datového limitu

- - o,- do vyčerpáni 
datového limitu

1,70(2,06) 820(9,93 dbcen balíčků/
: ■ ceny MB

3,00(3,63) 4,50(5.45) 0.- do vyčerpáni 
dáového fimltu

2.50(303) 8,33(10.08) do vyčerpáni 
datového kmitu

1,90(2,30) 4,05(4,90) dle cen balíčků/ 
ceny MB -

16



CENY PŘÍPLATKŮ A MAXIMÁLNÍ CENY STANOVENÉ NAŘÍZENÍM EU

Ceny příplatků a maximální ceny stanovené Nařízením EU uvedené níže po EU roaming jsou stanoveny v EUR, a to bez DPH. Přepočet těchto cen na koruny české, a tedy konečná cena v Kč závisí na průměru referenčních směnných 
kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku Evropské unie. Do 30.6.2018 čtnl kurz pro přepočet příplatků 26,893 Kč / EUR. Do 30.6.2018 činí kurz pro přepočet maximálních cen 26,981 Kč / EUR. DPH se vždy 
připočte k ceně po přepočtu příplatku, resp. maximálních cen z EUR na Kč dle uvedeného kurzu. Aktuální ceny v Kč jsou uvedeny vždy v Ceníku pro EU roaming.

Příplatek (v EUR bez DPH) 0.032 0,0091

Maximální cena (v EUR bez DPH) .........0,19 0,0108

7,7 EUR / GB (platný od 15.6.2017) 

6 EUR /GB (platný od 1.1.2018)

4.5 EUR / GB (platný od 1.1.2019)

3.5 EUR / GB (platný od 1.1.2020) 

3.EUR/GB (platný od 1.1.2021)

2.5 EUR/GB (platný od 1.1.2022)

. . .. 0,06 . 0.20 0,20

ODCHOZl HOVORY (min.) PŘÍCHOZÍ HOVORY (min.) SMS (cena za jednotku) ; MMS (cena za jednotku) : INTERNET (1 MB)

0,01

Přiklad apfflrace flánku 17 Obchodních podmínek EU raamingu u Účastníka využtvajícflw služby Operátora v tarife Proti na míru s balíčkem Bez hranic na mfnr Cena tarifu (1238,84 Kč bez DPH)Matový Mvlarife (16GB) = 77,43 Kč bez DPH Jednotková (cena za 
1GB). Jednotková cena v tarife je nížil než regutovaná.maximékil cena stanovená Netížením EU (207,08 Kč bez DPH/1 GB). EU datový M v připadá tarife Prali na mini činí 11,96 GB.

DATA ROAMING LIMIT
Finanční limit na útratu za datové služby v roamingu. Při dosaženi finančního limitu vyčerpaného za poskytováni 
datové služby v roamingu v průběhu jednoho kalendářního měsíce u Účastníků Twist a jednoho zúčtovacího 
období u ostatních Účastníků dojde k přerušení poskytování datové služby v roamingu. Službu si lze zdarma 
aktivovat či deaktivoval

495,87 (6<xn 

1 198,35 (i 450.-)

1 225,-(1482,25)

Limity na útratu za datové služby v roamingu 4132,23(5000,-)

8264,46(10000,-)

" 14 876,03 (isooo,-)

26 446,28(32000,-)

Data roammg Entit platí pm celý svál Výše (mílu je apfikována na záMadnl sazbu data raamingu, tedy bez uplatněni Slev G 
votoýeh jednotek. Dáte roammg Mněni možné nastawtu všech zvtášfe leh nabídek T-MobUe-tzv. balíčků-k již existujícím 
tarifem, které obsahuji volné jerhotky pro datový raemřg, aktivovaných po 1.3.2010.

FAXOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

Aktivace/měslčnl paušál zdarma

Využití faxových a datových služeb sazba jako za hta^v^jrašeho tarifu (ptati

** Pro tarify Date&SMS, Internet a Internet HIT platí spedainl sazby db ceníku těchto tarBA.
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VOLÁNÍ, SMS A INTERNET Z PALUBY LETADLA
Tato služba se týká leteckých společnosti, které mají uzavřenou smlouvu se společnosti OnAir, jež je 
poskytovatelem této služby. Služba je účtována jako voláni, SMS, MMS a data pro oblast 3, více viz kapitola 
T-Mobite roaming.

Odchozi vdáni (Kč/min.) 57,02 (89,4

Příchozí voláni (Kč/min.) 40,50(49,-)

SMS/MMS<K»ks) 12,07 (14,80)/17,85 (21,60)

Internet (Kč/MB) 297,52 (m-)

Přichází i odchozi hovory se účtuji po minutách, data po 10 kB. Voht posílat SMS nebo surfovat na internetu můžete u: Air 
Lingus, Air France. British Airways, Eva Air, Egyptair, EBiad Airways. Emiratas, Horg Kong Airlines, KLM, Ubyan Airtines, 
Lufthansa, Oman Air, Quatar Airways, Royal Jordaman, SAS, Saudi AraWan Airlines, Singapore Airlines. TAM. Transaero 
Airtines a Virgin Atlantic.

DATOVÉ BALIČKY TRAVEL&SURF
ZÓNA1 ZÓNA2 ZÓNA3

Na den (do 3 MB) 19,83(24,-) 49,59(60,-) 148,76(180,-)

Na den (20 MB) 57,85 (?w 198,35 (240,4 599,17 (725,4

Datový limit si v jednotEvých zónách aktivujete pode itestol potřeby s možnosti dokotpft si Jednoduše další po vyčerpáni 
baličku. Travel&Sutf na den je dvoukrokwý. Využ^eft zákazník data pouze do datového limito 3 MB, bude zpoplatněn nižší 
částkou. Po překročeni 3 MB je účtována celkové částka za baflček.

• ZÓNA 1 ZÓNA 2 . ZÓNA 3 ■

Na 30 dni (5 MB) 45,-(54,45) 150,-(181.50) 450,-(544.50)

Na 30 dni (10 MB) 75,-(80,75) 250,-(302,50) 700,-(8474

Na 30 dni (25 MB) 100,- (121,-) 400,-(4844 1 300,-0 5734

Na 30 dni (50 MB) 152,89 (IBM 702,48(6504 2 272,73 (2 7504

Na 30 dni (100 MB) 250,-(302,50) 1200,- (14524 4 000,-(4 8404

Na 30 dni (200 MB) 400,-(484.4 2 000,-(24204 6500,-(78854

Na 30 dni (500 MB) 800,- (9684 3 500,-(4 2354 14 500,-(17 5454

Na 30*il(1 GB) 1 350,-(1633,50) 6 000,-(7 2604 25 000,-(30 2504

Datový šmí si v jednotlivých zónách aktivujete podle rěastnl potřeby s možnosti dokoupit sl jednoduše další po vyčerpáni 
baličku. Plsti i pra baliček Travet&Surf Nastálo.

DATOVÉ BALÍČKY INTERNET V ZAHRANIČÍ

DATOVÝ LIMIT ZÓNA EU ZÓNA
EVROPA*

ZÓNA SVĚT

Internet v zahraničí 
naděn

prvních 5
30MB MB - 49,59(60,-) 148,76 (1804

nad 5 MB 198,35 (2404 599,17(7284

Internet v zahraničí 
naděn

40 MB 40,49(494 - -

Internet v zahranič! 100 MB ;■ " 702,48(850,4 2272,73(27504

Internet v zahraničí 200 um 164,46(1994 - -

Internet v zahranič) 500 MB 329,75(3994

Datový limit si v jednotlivých zónách aktivigete podlé idastnl potřeby s možnosti jednoduše si dokoupit dagl po vyčerpáni 
baličku. Internet v zahraničí na den je v zóně Evropa* a Svět dvou krokový. Využijete-S data pouze do 5 MB. bude Vám 
baliček zpoplatněn nižši částkou. Po překročeni 5 MB je účtována celková částka za baliček. Baliček pra Zčnu Evropa* lze 
využit v zemích ztay 1 a 2. Baliček pra Zčnu Svět lze využit v zemích zčny 1 *2*3.

DATOVÝ ROAMING EVROPA

10 MB 399,- (482,79)

15 MB 549,-(664,29)

20 MB 699,- (845,79)

30 MB 699,-(120879)

50 MB 1499,-(1813,79)

150 MB 2 999,-(36287%

Podmínky datového raamingu Evropa jsou uvedeny v pffloze č. 2 tohoto ceníku.
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DATOVÝ ROAMING SVĚT

20 MB 995,-0203,85)

100 MB 3250,-0832,50)

200 MB 5 000,-(6 050,-)

500 MB 10 000,-(12100.-)

1GB 16 500,- (19 965,—)

5 GB* 59 500.-(71995,-)

10 GB* 95 500,-(115 555,-)

V rtmd datového roanlngovóho baOčku Svét (dále jen JraBček Sv8T) be Čerpat pflstoíný datový Bmit za cenu uvedenou 
v tabulce. ÚčastnBt bude prostřednictvím SMS a/heboe^Su informován o dosaženi 80% a 100% z cefctwého datového 
kmitu, které má Očastnlk v baličku k dispozici.

Volné jednotky z baličku Svét je možná využívat pouza v zónách roamtngových partnerů společnosti T-Mob3e. Nejprve se 
čerpají volné datové jednotky baličku Svět a teprve po jejich vyčerpáni se uplatni sazbyfi volné jednotky z ostatních 
roamingových zvýhodněni, pokud byly takové aktivovány. Nevyčerpané datové jednotky v rámci tralčku Svít se napfevédl do 
dalšího zúčtovacího období a bez náhrady propadají. Baliček Svét nelze hradt či čeqiat jen zčésfi (pokud není užíván po celé 
zúčtovací obdob!). BaRček Svét nebe kombinoval s jiným roamingovým datovým balíčkem a data toaming limitem.

• Baliček Svét s datovým Biflem S GB a 10 GB není možné čerpatv následujících zemích: Angola, Befize, Etiopie, Kamerun, 
Libanon. Libye, Madagaskar. Maledivy. Mosambik, Pobřeží slonoviny. Seyehely. Venezuela, todé a letadla.

lbksV
vJCSfc-

OSTATNÍ SLUŽBY V T-MOBILE ROAMINGU

Voláni do hlasové schránky jako odchází roamingový hovor do ČR

Voláni na 4603 zdama (oblasti, ostatní dle roamingového lailu)

SMSna4603 dle roamingového tarifu



Mezinárodní volání
VOLÁNÍ DO ZAHRANIČÍ PRO TARIFY S NÁMI
ZÓNA ./ v \ : , , ' ■ CENA ZA MINUTU

Okolní státy 5,78(6,99)

Evropa

Svět

9,92(12,4

24,79(30,4
Satelitní sítě 165^9(200,4

ÚHovánl je po minutách (60+60).

Okolní státy Slovensko. Německo, Polsko, Rakousko

Evropa Albánie, Andora, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá 
hora, Dánsko, Estonsko, Fayerské ostrovy, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, 

Gibrate, Guadeloupe, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko,
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Martinik, Monako, 

Moldavsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Reúnion, Rumunsko, Rusko, Řecko, San 
Marino, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, švýcarsko, Turecko, 

Ukrajina, Vatikán

Svět zbytek světa

Satelitní šitě Inmarsat B, Inmarsat M, Iridium (8817,8818), MarifimeCoírim.Inmarsat A,Jrimáraat ;
Aero, tnmarsat M4, Irkfium (8816)

Pletl to tarify S námi v ski, S námi všili bez závazku, S námi v sili+.S námi všili+bez závazku. S námi v silicii, S námi 
v sBfch bez závazku, S námi v sfUctw-, S námi v sitich+ bez závazku, S námi sdílený. S námi sdílený bez závazků. $ námi stf 
neslf, S nám stf nesff bez závazku, S námi bez hranic; S námi bez hranic bez závazku, S námi bez hranic*, S námi bez 
hrante* bez závazku, S námi sif nesít v podn&áni a S námi sk neslf v podn&ůnl bez závazků,

V*

MEZINÁRODNI HOVORY PRO OSTATNÍ TARIFY
IV:

1 13,- (15,73) 13,-115,73) 12,-(14,52) 9,90(11,98)

2 21.-(25,41) 20,-(2450) 18,-(21,78) 9,90(11,98)

3 24,-(29,04) 21,-(25,41) 19,-(2299) 9,90(11,98)

4 30,-(36,30) 27,-(3267) 25,-(3025) 9,90(1158)

5 35,-(4235) 31,-(37,51) 29,-(35,09) 29,- (35.09)

6 64,-(77.44) 62,-(75,02) 59,-(7i^9) : 59.-(7159)

7 65,-(78,65) 63,- (76,23) 63,-(76,23) 63,-(76,23)

8 95,—(114,95) 93,-(11253) 89,-(107.69) : ■ ; 89.-(1075%

9 97.—(117.37) 95,-(114.95) 95,-(11455) 95.-1114,95)

10 110,-(1321) 104,-(125,84) 99.-(1127% ; 99,-(1127%

11 154,-(186,34) 145,-(175,45) 139,-(168,19) 139,- (168,1%

12 250,-(30251® 240,-(29040) 229,-(277,09) 229,-(2775%



Cena voláni do Jednotlivých pásem se tlil dle tarifu:

TI, T 30, Tarif 20 Start Tarif 20, Partner III., Profi na míru, Tarify Pro firmu

II T 80, tarif Bav se, Happy Partner, Tarif 80, Tarif 60, Data&SMS, Pmtner II., Team Call
S námi 390, S námi 590, S námi 790, S námi 1490, T160, T 300, T 600, T1500, Profi 120, Tarif 200, 

... Tarif 120, tarify Grand, tarif Grand v síti, tarif Grand do všech síti. tarify Profi. Partner I., Tarif 400. Tarif 
300, Kredit 150, Kredit 250, Krerfit 300. Kredit 450, Kredit 500, Kredit 700, Kredit 750, Kredit 1000. 
Kredit 1200, Kredit 2 000, Mých5, tarify Přátelé, Rodná, Tým

IV tarify Podnikatel, tarify Firma, tarify TOP (pásmo 5 až 9), Podnlkalel+

Hovory v pásmech 1-4 u tarifů ve IV. kafegatfi úttjjeme první minutu celou a pak po 30 vteřinách. Zbytek pásem se úCti^s 
první minuta celá. dále je spojeni účtováno po sekundách.

Pokud máte některý ze starších tarifů, platí pro ceny mezinárodních hovorů následujte! pravtifla: v Mech 20 Start a Partner III. 
platí stejné ceny mezinárodních hovorů jako uT 30; v tarifech Tarif 80, Data&SMS a Partner IL jakou T 80; v tarifech Tarif 200, 
Tarif 400 a Partner I. jako u T 300.

Přehled mezinárodních pásem

1 Slovenská republika
2 Německo, Polsko, Rakousko
3 Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Fserské ostrovy, Finsko, Francie, Francouzská Guyana. 
Gibraltar, Guadeloupe, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Láva, Lotyšsko, Lucembursko. 
Maďarsko, Malta, Martinik, Monako, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Réunion, Rumunsko, Řecko, San 
Marino, Slovinsko, Španělsko, švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie
4 Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie. Kosovo,
Libye, Makedonie, Moldavsko. Maroko, Rusko, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina
5 Austrálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Spojené státy americké
8 Brazílie, Egypt FiBpírty, Hongkong, Jižní Afrika. Kazachstán, Kyrgyzstán, Malajsie, Mexiko. Nový Zéland, 
Singapur, Spojené arabské emiráty, Tádžikistán, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán

7 Grónsko, Jižní Korea, Kuba, Mongolsko, Severní Korea, Sýrie, Vietnam
8 Angola. Argentina. Čína, Etiopie, Chile, Indie. Indonésie, Irán, Jemen, Jordánsko. Kostarika, Kuvajt, Libanon, 
Nigérie, Pákistán, Peru, Saudská Arábie, Thajsko, Venezuela
9 Ostatní státy
10 Thuraya Telecom, Emsat, Inmarsat Mlni-M - satelitní šitě
11 Inmarsat B, Inmarsat M, Iridium (8817,8818), Maritime Comm. - satelitní sítě
12 Inmarsat A, Inmarsat Aero, Inmarsat M4, Iridium (8816) - satelitní sítě

MEZINÁRODNI SMS

Všechna pásma 4,17 (5,05)

Cena platí pro SMS zastená z ČR z čísel značky T-Mobte na zahraniční ůčastntetó Osla ($. £rtá pfedwtea než *420).
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Služby T-Cloud

SPONTANIA

SPONTANIA LITE SPONTANIA
VIDEOMEETING

SPONTANIA
CLASSROOM

Měsíční paušál 289,26(350.4 389,26 (471,-) 589,27 (7134

Parametry služby (počet 
Uživatelů) 8 5 25

HELIOS ONE
FREE 365 PROFI 365 ENTERPRISE 365

Počet společnosti 5 1 bez limitu

Počet záznamů 50 ročně bez limitu bez kmitu

Funkcionalita plná plná plná

Podnikatelský přistup lna firmu 1 na firmu 1 nafirmu

Měsíční platba za Uživatele zdarma 247-(29M 388,-(4694

T-CLOUD ZAKÁZKA
BALÍČEK 1 OBOR BALÍČEK 3 OBORY BALÍČEK 7 OBORU

Cena 123,14 (149,—) 299,- (381.79) 499,-(603,791

Počet oborů 1 3 7

•vTÍ

T-CLOUD TÝMOVÁ ZALOHA

Cena 199,- (240.79) 399,-(482,79) 799,- (966,79) 1 599,-(1934,79) 2 499,-(3023,79)

Data 50 GB 100 GB 200GB 500GB 1000 GB

Počet Uživatelů 3 15 neomezeně

Počet zařízeni neomezeně

T-CLOUD ZÁLOHA PRO JEDNOTLIVCE

Cena 0,- 49,-(59J9) 79,-(95,59) 149,-(180.29)

Data 2 GB 20GB 40GB 100 GB

Počet Uživatelů 1

Počet zaňzenl neomezeně .....

T-CLOUD OFFICE 365
BUSINESS

ESSENTIALS BUSINESS BUSINESS PRÉMIUM

Zkušební verze není k depozici zdarma zdarma

1 licence/měsíc 109,-(131.89) 249,-(301,29) 279,-(337,59)
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Elektronická pokladna

ELEKTRONICKÁ POKLADNA

KALKULAČKA TERMINÁL 
bez akceptace

TERMINÁL 
s akceptací TISKÁRNA

Měsíční paušál 195,—1) (23595) 395,-(477.95) 490,-2) (592,90) 155,- (187,55)

Cena zařízeni 3 695,-(4 470)95) 8 150-(9 861,50) 6723.75(8135,74) 1649,-(1995,29)

Přiklad prodeje zařízeni na splátky5);

Akontace 83,43 (100195) 546,69(881,50) 70,86(85,74) 128,34(155.29)

Měsíční splátka 
(celkem 23 splátek) 157,02(190,4 330,58 (400,4 289,26(350,4 66,12(80,4

Celková cena zařízeni 3 695,- (4 470.95) 8 150,- (9 861,50) 6723,75(8135,74) 1649,—(1995,29)

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ 
PRO ELEKTRONICKOU POKLADNU
Měsíční paušál za doplňkovou službu PLUS

Měsíční paušál za doplňkovou službu Akceptace platebních karet4*

40,- (48.40) 

95,-(114,95}

JEDNORÁZOVÉ POPLATKY
Instalace Poskytovatelem5) 0,-flH

Marný výjezd 1580,-(1911,80)

Cena za výjezd servisního technika k servisnímu zásahu (pouze 
doprava)

Cena za každou započatou hodinu servisní činnosti nezahrnuté 
v měsíčním paušálu služby Elektronická pokladna (vč. diagnostiky pň 
nezáručnlvadé)

Cena za dvě hodiny školeni týkajíc! se služby Elektronická pokladna

1 100,-(1331,—}

500,-(605,4

1 990,-(Z 407,90)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Papírový termokotouček 58 * 35 mm 8,-(9,68)

Drátový scanner*) 1795,- (2171,95)

n Měsíční paušál u služby Kalkulačka £ž obsahuje datové pfyojenl s doplňkovou službou PLUS. 
a Měsíční paušál u služby Terminál jfl obsahuje doplňkovou službu Akceptace platebních karet 
a Pro poskytnuti zařízeni na splátky platiprBwdb pro prodej zařízeni na splátky, 
a Službu Akceptace platebních karet je možno využit pouze s variantou služby Teiminá!. 
a Instalace Poskytovatelem je povsmá v případech, kdysi Účastník vybere doplňkovou službu Akceptace platebních karet 
a Tento scanner je vhodný jako pfislušerňM k zařízeni KaDoňačka.
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Ostatní služby T-Mobile

T-MOBILE GSM BANKING _______________________

Odesláni požadavku jako odesláni SMS dle vašeho tarifu

Ceny za obdrženi odpovědi účtuje vaše banka

Pro využívaní táto služby potřebujete bankovní SIM katu, váš telefon musí podporovat GSM banking a ve svá bance si musíte 
na SIM kartu nechat nahrát bankovní apSkad. T-Mobfe není odpovědné za případné Škody, které by uživatelům mohly 
vzniknout při používáni bankovních služeb prostřednictvím T-Mobfe GSM Banking.

Na tele 5610 si můžete objednat aktuaBzad své bankovní aplikace tzv. .vzduchem*, tj. bez nutnost navštívit banku. Hovorna 
toto číslo i nahráni apkkace jsou zdarma.

T-MOBILE M-PLATBA

Zprostředkovatelský poplatek

Zprostředkovatelský poplatek 
za transakce u společnosti EZE 
International Ltd.

TARIFNÍ zákazníci

3,-

5 % z výše transakce 
(min 5,-. mat. 100.-)

TWIST ZÁKAZNÍCI

3.-

5 % z výše transakce
(min 5,-, ma. 100y

Cena za zakoupeni zboží S služby vám bude zúčtována ve vaáem Vyúčtováni služeb T-Mobfe. V připadá pMby přes WAP je 
pfyojenl na mapové stránky účtováno sazbami služby T-Mobile W@P. V připadá platby přes Internet v mobilu je připojeni na 
internetové stránky účtováno sazbami služby Internet v mobfe.Seznam internetových obchodů, ve kterých lze pteťts využitím 
služby T-Mobile m-plalba, nsgdete na vnmr.trnobie.cz | enaw.platmobilem.cz nebo na^^^^|(4803 ze šitá T-Mobile).

MŮJ T-MOBILE

Aktivace/mésfčni paušál zdarma

Aktivace/deaktivace služeb dle aktuálního ceníku příslušných služeb

T-MOBILE TWIN

Měsíční paušál

Ceny voláni (shodné pro obě SIM karty)

Službu T-Mobfe Twfn ke akbvovat pouze ve Značkových prodejnách T-Mobile.

99.- (119.79) 

dle vašeho tarifu

SMS NA PEVNOU LINKU

AkUvaceWsKni paušál zdarma

Odesláni SMS dle vašeho tarifu

Informační SMS ze systému doručováni zpráv zdarma

Vke informaci o táto službě na www.t-mobfe.cz Službu poskytuje T-Mobile ve spolupráci s firmou Fktcom - Matema 
Communications as., která zpracovává SMS zákazníků.

SMS na pevnou linku se odečRajl z volných SMS nebo kreditu. Účtuje se každé odeslaná SMS, a to i v připadá, že cflová 
stanné není po dobu 72 hodin k zastiženi. Odesláni SMS na pevnou linku v CR ze zednaniSI je účtováno jako odesláni bižné 
SMS ze zahraničí. V připadá, že roamingový partner účtuje přiChozi SMS, je db jeho oenlku účtována i Mbrmačnl SMS ze 
systému doručováni zpráv.

PRÉMIUM SMS
Čisla Prémium SMS začínají čkfeemt 90. Cenu SMS lze určit z posledního dvojčhO (v přfpadá sedmimlstnáho čísla) nebo z 
posledního trojčfsli (v připadá osmbiristoáho čísla). Odesláni SMS na páímlstné čisto já cfe tsrfki zákazníka

Přiklaď. Pit odesláni SMS na čisto 90xxx03 je její cena 3Kč(vt DPH). Pokud je služba doručena z čísla 90wx025, je ]e|l cena 
25 Kč {vč. DPH).

T-MaMe není poskytovatelem takto nabízených služeb, pouze umožňuje Jejich provoz. Vtoe informaci o službách na 
vmw.plalmobfem.cz

AUDIOTEXOVÉ SLUŽBY
Cena za jednu minutu hovoru na audlotocové (ATX) čisto je určena formátem ATX čísla (na základě čfslovadho plánu 
vydaného Českým telekomunikačním úřadem).

Formát ATX čisla: 90* ab od zz

x = určuje charakter služby (může nabýval hodnot 0.6,8 nebo 9)

ab = určuje cenu pro koncového zákaznika včetně DPH za minutu hovoru (u ATX čísel s předčíslím 908 určuji číslice abcemi 
pro koncového zákazníka včetně DPH za jeden hovor)

cd zz * čisto podělovaná Českým telekomunikačním úřadem

Ceny těchto stožeb se pohybuji v rozmázl od 5 do 99 Kč (vč. DPH). Voláni na čisla ATX služeb je možné zdarma na žádori 
zákazníka blokovat na ■■§^■(4603 ze sítě T-Mobfe). T-Mobile není poskytovatelem takto nabízených služeb, pouze 
umožňuje jejich provoz. Vlče informaci o službách na www.plabnobfem.cz
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VOLANÍ NA INFORMAČNÍ LINKY 1180,1181 A1188
Voláni na linky 1180,1181 a 1188 je zpoplatněno cenou 28,02 Kč (33.90) za minutu hovoru při tarifikaci 60+80.

Na tyto služby se neuplatňuji volné jednotky (volné minuty ani tarifní kredit v paušálních tarifech).
T-Mobile není poskytovatelem těchto nabízených služeb, pouze umožňuje jejich provoz. Vlče informaci 
o službách na www.platmobilem.cz

PŘESMĚROVÁNÍ HOVORŮ

Aktivace/lměsični paušál

Přesměrováni do hlasová schránky pod značkou T- 
Mobile

Přesměrováni na jiné telefonní číslo v ČR

zdarma

zdarma

jako odchází hovor na přesměrované číslo

Pokud máte aktivovaná podnbiéné přesměrováni do hlasová schránky ČI na jiná telefonní čisto v ČR a nacházíte se v 
zahraničí, platíte příchozí mezinárodni hovor a odchází hovor zpět do ČR de aktuálního Ceníku.

DĚTSKÝ ZÁMEK
Služba umožňuje zamezeni přístupu ke službám či obsahu nevhodným pro děd a mladistvá z konkrétní SIM karty. Službu 
mohou využR i zákaznici jiných moblnlch operátorů.

KLÍČOVÍ ZÁKAZNÍCI, ZÁKAZNÍCI JINÉHO MOBILNÍHO OPERÁTORA

Aktivace zdarma

Měsíční paušál zdarma

Vfoe informaci o této službě a možnostech jej! aktivace na www.t-mdr3e.cz

MUJ LIMIT
!

Nas taveni/změn a/zrušeni limitu 5,- (6,05)

Informační SMS o dosaženi limitu 5,—(6,05)

Potvrzující příchozí SMS 0,- (M

SMS odeslaná na čisto 4603 0,-(0.-)

Informační SMS o dosaženi limitu je zpoplatněna až po úspěšném doručeni. Zasílány jsou v době od 8.00 do 20:00 hod. 
(pokud bude Kmitu dosaženo po 20:00 hod., bude SMS odeslána následující dm). Akévace služby Můj Mt (první nastaveni 
Mr) se uplatni od počátku následnici ho zúčtovacího obdob). V připadá, že máte telefon někofik dni vypnutý, nemusí být 
Informační SMS doručena. Do Hrnku se nez^očltávaji měsíční paušály, jednorázové platby (např. za výměnu SIM karty), 
slevy, smluvní pokuty apod. Jejich kompletní výčet najdete na www.t-mobte.cz

MOJE ÚTRATA
Jednoduše zjistíte, koDk jste již utratS a kofik vám ještě zbývá volných jednotek pro telefonní Oslo. Služba je určená biMn 
zákazníkům.

Aktivace/měslčni paušál zdarma

Cena za zjištěni přes Můj T-Mobite zdarma

Příchozí informační SMS 5,- (5.05)

Utracená částka je uváděna bez DPH. Služba Moje útrata slouží pouze pro orientaci-informace o úfótě jsou dostupné 
zpravidla s Bhodnovým zpožděním, v pffoadě některých služeb (napf. u roamtogcvýdi hovorů) s odstupem až někoBta dnů. 
V informad o utracené částce nejsou zohledněny množstevní ani pné slevy. SMS odeslané na čisto 4603 z ČR Jsou zdarma 
(při odesláni ze zahraničí dle roamíngového feritů). Vfoe na w«Mr.t-mcbte.cz/lnojeutrata

PŘIDRŽENÍ HOVORU, ČEKÁNÍ NA SPOJENÍ
Aktivace této služby Je zdarma a za její využíváni neplatíte žádné méslčnl paušály.

KONFERENČNÍ HOVORY
Účtuje se každý sestavený hovor (iniciátorovi konference) dle tarifu pro voláni do příslušné sítě. Aktivace této služby je zdarma 
a za její využíváni neplatíte žádné měsíční paušály.

O aktivad a bkžšl informace o této službě můžete požádat na ^^^^H(4603 z čísel značky T-Mobte).
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VYÚČTOVÁNI SLUŽEB

Tištěné Vyúčtováni služeb 

Opis Vyúčtováni služeb 

Opis faktur za zboží 

Opis smlouvy1)

Ohrada faktury na prodejně

Poplatek za zasílání Vyúčtováni služeb doporučeně

Expresní platba2)

Elektronický Podrobný výpis služeb k tištěné faktuře

Tištěný Podrobný výpis služeb

Tištěný i elektronický Poftobný výpis služeb

Dodatečný Podrobný výpis služeb

Elektronický Dodatečný Podrobný výpis služeb

Elektronický Podrobný výpis služeb k el. Vyúčtováni 
služeb

1. písemná upomínka - (Sužná částka9)

2. písemná upomínka - dlužná částka3)

23,97 (29,4

50,-/Vyúčtováni (60,50) 

50,- <60.50»/1 ks 

50,- (60,50)/1 ks 

81,82(99,-)

16,-<1Má) 

81,82(99,-) 

40-PM9 

65,-(78,65)

:: 65,-(78,69 

99,-(119,79)* 

4d.-(S8t29r 

1,—(1.21)

107,44(13%-)

148,76(180,-)

‘ Výpis ke obdržet za dvě zúfiovad období zpětně. Cena je účtována za výpis jednoho zúčtovacího období.

1) Uvedená osná platí i pro Combi zákazníky.
2) Rychlá úhrada Vyúčtováni služeb w kterékoliv Značkové prodejně T-Mobte. Částka k úhradě bude vyrovnána 

nejpezději Šest hodin od zaplaceni (pokud máte blokovány služby z důvodu pozdní platby, budou v této hutě 
odblokovány).

3) Dle čl. 4.3 VPST jsme oprávněni požadovat náhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky.

Při přechodu na předplacenou službu Twist ukončeni smlouvy či přeneseni telefonního čísla k jinámu operátorovi není možné 
z technických důvodů zachovat přistup ke stávajícímu nestaveni ve službě Mty T-MobUe. Zákazník lak ztrácí přistup k 
elektronickým Vyúčtováním služeb a k podrobným výpisům v elektronická podobě. Pokud má zákazník nastaveno elektronické 
Vyúčtováni pro daňově účely, doporučujeme pléd provedením výše uvedené změny provést archivaci všech potřebných 
elektronických Vyúčtováni služeb. Poslední Vyúčtováni služeb bude zasláno v dštěná podobá. Podrobný výpis služeb ke 
převést na dštěnou podobu.
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DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Tísňové vdáni: 112.150.155,156.158 

Linka důvěry pro děti: 116111 

BUý knih bezpečí: 116006

Horká linka pro případy pohřešovaných děd: 116000

Linka důvěry poskytující emocionální podporu: 16123

Voláni na čísla s předvolbou 800') a 00800

Informace pro ňáče: 1204,1205.1213.1214,1220,
1222, 1225,1227,1230,1233,1234.1240,14012, 
14088,14314 4

Horská služba 1210

Voláni na ostatní zkrácená čísla {1200,1201,1202, 
1211,1212,1215,1221,1224,1236,1239,12412, 
12444,12600,12612,12726,12777,12800,12888, 
12900,12937,13100,14000,14001,14004,14014. 
14015,14041,14111,14112,14114,14116,14120, 
14141,14144,14222,14292,14333,14400,14414, 
14441,14444,14499,14500,14007)"

Voláni na čísla s předvoftxm 81x, 83x, 843,844,845, 
846"

Voláni na čísla s předvolbou 840,841,842,847,848, 
849"

Veřejná sif univerzálních osobních telekomunikaci 
(UPT): předvolba 700"

Veřejná slf univerzálních osobních telekomunikaci 
(UPT): předvolba n701"

Přístupová SMS k vybraným službám1): 876x1 
{x = čísla 0-9)

Přístupová SMS k vybraným službám1*: 876x2 
(x = čísla 0-9)

Blokováni hovorů: na vlastni žádost"

Smluvní pokuta za prodleni s úhradou delší než 1 den

Smluvní pokuta za prodleni s úhradou delší než 21 dni

Přerušeni poskytováni služeb: (např. na dobu 
prázdnin)"

Aktivace souvislé řady čísel: příplatek k aktivaci

zdarma 

zdarma 

zdarma 

........ zdama

zdarma 

.■■■■' zdarma

8,-/min. (9,68)

4,17/min. (5.05)

4,17/min. (5.05)

3,33ftnin.(4,03)

4,-/min. (4.M)

sazba do pevné sítě 5.05 (4.i7)/rnin 

sazba do pevné sítě 5,05 (4,i7)/min 

3,31 (4,-)/zpětnou SMS

' 7,44 (9,4/zpětnouSMS

zdarma

150,-

1000,-

Zdarma

250,-(30MO)

Výměna SIM karty
Výměna nefunkční SIM (vada nezpůsobené 
účastníkem)"
Změna tarifního programu": z nižšího na vyšší

Změna tarifního programu": z vyššího na nižší

Nastaveni NEJ čísla: první / každá další změna

Změna telefonního čísla

Zlaté čisto

Vybrané číslo

Stříbrné číslo

Identifikace obtěžujících voláni

81,82(99,-)

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma/94,17 (113,94) 

1000.-(1210.4 

5 000,-(6050.4 

3000,-(3 630.4 

3 000,-(3 630,4 

206,61 (30,4"

1) Na tyto služby se neuplatňuji vohé jednotky (volné minuty, SMS ani tarifní kredit v paušálních tarifech).
2) Službu Blokováni hovorů mohou využit pouze tarifní zákaznici T-MobBe. Zákaznici využívající předplacenou službu Twist 
mohou požádat pouze o zablokováni příchozích hovorů v zahraň# nebo si bezplatně zablokovat odehozi hovory nastavením 
svého telefonu.
3) Minimální doba přerušeni poskytováni služeb je 7 dni, maximáW 12 týdnů v kalendářním roce. Pii smlouvě na dobu určitou 
se smlouva produžuje o (Mru přerušeni poskytováni služeb.
4) U zákazníka s předplaceným Twist tarifem dojde k výměně SIM karty pouze po předloženi oriflináháio průvodním dopisu fi 
plastového nosiče, obsahujícího bezpečnostní kódy měněné SIM karty. Výměna z důvodu vadné SIM karty, 8 kterou se nebo 
přihlásí do žádné z dostupných síti, je poskytována na prodejnách T-MobHe.
5) U tarthilch zákazníků je změna tarifu možně jednou za zúčtovací období a první zména tarifu je možná až po vystBven! 
prvním Vyúčtováni služeb po uzavřeni sndouvy.
6) Cena bude naúčtována pouze v připadá úspěšného zjištěni telefonního čista.
7) V připadá, kdy je při změně způsobu Vyúčtováni snížen počet Vyúčtováni vydaných zákazníkovi v účtovacím období (Ij. při 
požadavku na společně Vyúčtováni pro vlče SIM karet Jertrábo Účastníka), Je tato změna zdarma.
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AKTIVACE A PŘECHODY

Aktivace 0-

Přechod z Twistu na tarif 0,-

Přechod z tarifu na Twist1) o.—2*

Přechod na tarif Happy Partner 0,-

Přechod z tarifu Happy Partner na tarif T-Mobile 0,-

1) Přechod na Twist je možný v připadá vypovězeni Účastnické smlouvy na dobu infltou s úhradou dle 0.8.3 Všeobecných 
podmfoek společnosti T-Mobile.
Z) ZákaznSt navfc obdrží krerfl 20 Kč.

PŘEVOD SMLOUVY

Převod Účastnické smlouvy 0,-

Převodem Účastnické smlouvy se rozumí převod na nového Účastníka a převod do Jiného zékaznlckého segmentu. Podrobné 
informaoe o podmínkách a postupu při převodu Účastnické smlouvy můžete najit na www.tmobile.cz nebo na telefonním čtáe 
Zákaznického centra T-MobBe

PŘENESENÍ ČÍSLA K T-MOBILE_________________

Přeneseni telefonního čísla k T-Mobile 0,-

Podrobné mformaoe o podmínkách a postupu pro přeneseni telefonního čMa pod značku T-Mobte můžete n^lt na 
vmrw.tmobte.cz nebo na telefonním čísle Zákaznického centra T-Mobte

ZÁZNAMOVÉ SLUŽBY
HLASOVÁ SCHRÁNKA

Aktivace/méslční paušál zdarma

Informace o nové uložených zprávách v ČR zdarma

Voláni do hlasové schránky

INFORMACE 0 DOSTUPNOSTI
1,-(t,2i)/min.

Příchozí SMS zdarma

REGISTR ZMEŠKANÝCH HOVORŮ

Aktivace/méslčni paušál zdarma

Cena za doručenou SMS* zdarma

Službu Registr zmeškaných hovorů nebe mit aktivní současné se službou Hlasová schránka nrto MMS Masový kurýr. V 
mamin pr jsou zaznamenány pouze hovory zmačkané v dobé, kdy jste máti vypnutý telefon. Vlče informaci na www.l-mobile.cz

E-MAIL DO SMS

Aktivace zdarma

SMS ..... zdarma

Služby E-mail do SMS tm aktivovat ke včem tarifům předplacených služeb Twist a ke viem tmffolm programům s měsíčním 
Vyúčtováním, a to až pro S e-matových účtů. Vke Informaci na www.t-moblle.cz/emaildosms

MMS HLASOVÝ KURÝR

Aktivace/méslčni paušál zdarma

Cena za doručenou MMS/SMS zdarma

Voláni hlasovému kurýrovi dle tarifu volajícího

Maximální délka vzkazu u Jednoho hovnu je 30 sekund. Platnost MMS se vdcazem Je 48 hodin, poté )e MMS se vzkazem 
vymazána Pokud není MMS do 36 hodin doručena volanému, obdrží volaný SM$ s odrazem na web, kde si může zprávu ve 
svém mobilu otevřít Službu MMS hlasový kurýr nelze užívat současné se službou Masová schránka nebo Registr 
zmeékanych hovorů. K využiti této služby Je potřeba mtt telefon podporující službu EDGEJGPRS a kódováni zvuku AMR. Vke 
navmrw.t-mobile.cz
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INFORMAČNÍ SLUŽBY A ZÁBAVA
KRÁTKÉ TEXTOVÉ ZPRÁVY (SMS)

Aktlvace/měslčnl paušál zdarma

Odesláni SMS dle vašeho tarifu

Příjem SMS zdarma*

* Zpoplatněny jsou pouze informace ze služeb T-Moble Info a nékteré typy SMS va službé Můj 6mit rfie ceníku táto služby. 
atS odeslaté z SMS brány nawww.Fmob9a.cz na čísla Mýdi5 jsou vždy účtovány jako SMS do ostatních síti.

MULTIMEDIÁLNÍ ZPRÁVY (MMS)

Akthraceftněsični paušál zdarma

Odesláni MMS dle vašeho tarifu

Příjem MMS

"Zpoplatněny jsou pouze informace za služeb T-Mobte fofo.

zdarma*

SMS A MMS BRÁNA

Aktrvace/měslčni paušál zdarma

Odesláni SMS/MMS (8e vašeho tarifu

Zasláni MMS a SMS na čWa značky T-MoMe je zdarma.

T-MOBILE INFO

SMS Info1) 0,-až 6,-(7,26)

MMS Info2) 0,-až 29,-(35.09)

Pravidelný orfcěr3) 1,-(1.21) až 22,-126,62)

Předplatné4) 40,83 (4#4S) až 82>50 (99.83)

* Konkrétní cena pro daný typ služby |e uvedena u jejího vyobrazeni fi popisu při nákupu.

1) Cena jedné SMS objednané jednorázové. U kanálu DOPRAVNÍ INFORMACE zahrnuje cena příchozí SMS podobu 8 hodin 
od objednáni.
2) Cena Jedné MMS objednané jednorázové.
3) Cena jedné SMSAMS zpéNášenáho informačního kanálu (Q. pA pravidelném zasíláni).
4) Předplatné je automaticky obnovováno. VteehnypňchozI zprávy v dobápfatnosS předplatného jsou zas dány zdarma. 
Platnost předplatného: 30 dél od zaplaceni, u kanálu DOPRAVNÍ INFORMACE 7 dni.
Poskytovatelem informaci není T-MoMe a neodpovídá za obsah informaci, jejichž není poskytovatelem.

Odesláni požadavku jako odesláni SMS dle vašeho tarifu

PříMášenitodhlášenl informačního kanálu jako odesláni SMS dle vašeho tarifu

UVÍTACÍ TÓNY

Aktivace služby zdarma

Mésični paušál 12,50(15.13)

Aktivace vybraného uvítacího tónu z nabídky
T-Mobile 15,83 (19,15)

Aktivace uvítacího tónu dodaného zákazníkem

Aktivace služby pro více než 50 SIM 0,-

Aktivace služby pro méně než 50 SIM 15000,-(1815#,-)

Voláni na čisto 4714 3,- (3,63)/min.

Odesláni SMS na čisto 4714 dle vašeho tarifu . . ’

KDE JE...

Zjištěni polohy 1.-1000. 4 - (4.84)

Zjištěni polohy 1001. a další 2.90(3.51)

Zpoplatněno je pouze každé úspěSné zpitém polohy. Rátáni polohy je účtováno na skané SIM karty, ze které jsou odesflány 
požadavky na zjBténl polohy, ruko! na strané SIM karet, jejichž poloha {surfována.
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MOBILNÍ TELEVIZE
TARIF START . TARIF KOMPLET

Nabídka programů

ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport, ČT:D 1 
Art Prima, Prima Cod, Prima Love, 

Prima Zoom, Prima MAX, Nova, 
Nova Cinema, SMÍCHOV, FANDA, 
TELKA. TV Barrandov, Óčko, CNN

ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport, ÓT:D / 
Art, Prima, Prima Cod, Prima Love, 

Prima Zoom, Prima MAX, Nova, 
Nova Cinema, SMÍCHOV, FANDA, 
TELKA, TV Barrandov, Óčko, CNN, 

Spektrum, Travel Channel, 
Discovery, Nova Sport 1, Eurosport 
1, Europoit 2, Spořil, Sport 2, Golf 
Channel. MTV, Mnimax, Jim Jam, 

Film Eurepe, Filmbox, Fllmbox 
Plus, Filmobx Prémium, Fashion 

TV, Playboy TV

Měsíční paušál 98,35(119,-) 247,11(299.-)

DOPLŇKOVÁ SLUŽBA VIDEOTÉKA K MOBILNÍ TELEVIZI

Zhlédnuti jakéhokoliv fiknu ve videotéce db výběru 
zákazníka bez množstevního omezeni

DopSikmou službu Videotéka lze objednat pouze k některému již aktivovanému tarifu služby Mobini TV od T-MoMe. Městcem 
se rozumí 30 kakndáhikh dnů. Veškeré podmínky a způsob zpoplalnénl jsou uvedeny v Obchodních podmínkách služby.

MOBILNÍ DATOVÉ SLUŽBY
Ceník tarifu a zvýhodněni web'n'walk najdete v tomto Ceníku v kapitole Internetové tarify a zvýhodněni.

T-MOBILE EDGE/GPRS
Vysokorychlostní připojeni přes T-MobBe EDGE je účtováno stánými cenami jako přes T-Mobite GPRS.

INTERNET A web’n’walk WAP

Cena za kB 0.05 (0.06) 0,50 (0.61)

Účtovací jednotka1! 5kB 5kB

Ceny platí pro surfováni prohfižeAetn webhtoalk Dght nebo Opem Mbti. Cena 0,05 KČ/kB bez DPH se ú&je i v případě 
pfistupu těmito prohBžeíl přes APNWAP.

Množství přenesených dat je pfi zaúčtováni zaokrouhleno nahoru na nejbližšl násobek účtovací jednotky. K tomuto zaúčtováni 
dochází pfi ukončeni spojeni, po každé hodině trváni jednoho spojeni a po každém 1 MB dat přenesených v růmd jednoho 
spojeni.

Přeprodávánl služeb poskytovaných v internetových tarifech a terikifch zvýhodněních Internet* a Internet Premium+ bez 
souhlasu T-MoMe, jakož i jiné zneužíváni tohoto tarifu jsou v rozporu se Všeobecnými podmínkami.

STATICKÁ VEŘEJNÁ IP ADRESA

Aktivace 499,- (603.79)

Měsíční paušál 149,-(180,3)

Službu Statická vefejná adresa lze objednat I ke službám (Pevný) internet bez drátu. Internet bez drátu a Pevný internet 
vzduchem.

STATICKÁ PRIVÁTNÍ IP ADRESA

Aktivace 99,-(mm

Měsíční paušál 49,—(59,29)

DYNAMICKÁ VEŘEJNÁ IP ADRESA

49,- (593) 

0.-

Akthrace 

Měsíční paušál
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BLACKBERRY INTERNET SERVICE

Měsíční paušál 249,17 (301,513

Datový limit v ráma paušálu* neomezený

* Wtahuje se na BlackBerry APN.

Datová služby v rámci měsíčního paušálu lze využívat pouze v síti T-MObSe. Služba BteckBerry Internet Seníce je datovou 
službou T-M*9e, která umožňuje přistupovat ze zařízeni BlackBerry k e^naSovým účtům, kontaktům a kalendáři od všech 
poskytovatelů e-ma8ovýdi účtů, Maň povoluji protokoly POP3 a MAP4. Služba BlackBerry Internát Service zahrnuje rovná* 
neomezený přistup k internetu z vestavěného vrakového prohlížeče a neomezený instant messaging. Neomezený přistup k 
Internetu a instant messagingu platí pouze v pRpadé, *e datový přenos probíhá prostřednictvím přístupového bodu APN 
BlackBerry.

Za baliček BlackBerry toamtng měsíčná zaplatíte 990,- (1 168,-) KiVlea informaci na www.t-mob8e.cz/blackbeny

SLUŽBA BLACKBERRY

Měsíční paušál

Datový limit přes APN BlackBerry* 

Datový limit pfes APN internet 

Účtovací jednotka dat

449,-(543,23) 

neomezeně 

400 MB 

1 B

"Datový limit v rámd paušálu a BladrBeny se uplatňuji přád volnými jednotami v rámci internetových zvýhodněni.

BLACKBERRY EMMREGULATED

Měsíční paušál 199,- (240,73)

Služba je určena pouze pro telefony BlackBerry e operačním systémem 10 a wce. Vke informaci na www.t- 
mob9e.cz/blackberry

KOPÍROVÁN? DAT (KONTAKTŮ) Z TELEFONU

Záloha dat (kontaktů) z telefonu 0,-

JEDNORÁZOVÉ NAVÝŠENÍ DATOVÉHO LIMITU

Jednorázové navýšeni datového limitu o 60 MB 

Jednorázové navýšeni datového limitu o 220 MB 

Jednorázové navýšeni datového limitu o 1000 MB 

Jednorázové navýšeni datového limitu o 1200 MB

23,97(29.-)

82,64(100,-)

165,29(200,-)

189,26(22%-)

Jednorázová navýSen! datového Smilu se vztahuje k tarifům mobilních dat baUčkflm a tarifům s volnými datovými jednotkami a 
neplatí pro Internet v moMu na den, M2M tardy a služby (Pewrý) internet bez drátu a Internet bez drátu. Po vyčerpáni 
jednorázového navýšeni datového limitu nebe datové služby dála využívat

SPOLEČNÁ PODNIKOVÁ SÍŤ
Podnikovou slf (dále též jen .PS*) Smluvního partnera lze při sptoéni těchto podmínek rozšffil i na Oprávněné
osoby z Rámcové smlouvy a Seny T-Mobile Programu:

• Oprávněné osoby, které budou přiřazeny do PS Smluvního partnera, nemusí splňovat podmínku minimálního 
počtu 10 platně uzavřených Účastnických smluv.

• Administrace společně PS bude zajišťována pouze prostřednictvím jedné osoby - administrátora PS, kterého 
stanovuje/měnl výlučné Smluvní partner prostřednictvím formuláře Stanoveni a změna zptaomocněné osoby.

• Administrátor PS musí být zaměstnancem Smluvního partnera T-Motňle není povinen akceptovat požadavky, 
které se týksgf společné PS, pokud jsou sděleny fnou osobou.

• Smluvní partner je odpovědný za informovanost Oprávněných osob a členů T-Mobfle Programu, která souvisí 
se společnou PS a týká se cenových podmínek, výhod, změn nastaveni, osoby administrátora apod.

Úhrady všech placených služeb realizovaných v rámd společné PS, které se vztahuji ke konkrétním
Účastnickým smlouvám, např. aktivace služby PS a měsíční paušál za používáni PS, jsou účtovány vždy
k příslušné Účastnické smlouvě.
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Poznámky
V tomto ceníku služeb jsou uvedeny pouze služby, které T-MoMe aktlvné nabízí. V případě, že ůčaetnft využívá služby, které 
fž nejsou akhiálné nabízeny, jsou ceny ze tyto služby uvedeny v Archivním ceníku služeb T-MobDe, který je k dispozici na 
mw.t-mob3e.cz.

Ceník tarifů a stuž&i pro Míčové zákazníky T-Mobile (dále též jen „Ceník") je platný pro všechny Účastnické smlouvy spedejld 
do raženu Rámcové smlouvy. Platnost a délka Účastnická smlouvy vychází z ujednáni konlvátnl Rámcové smlouvy a návazné 
též Objednávky služeb.

NestanovH konkrétní Rámcové smlouva jinak, je možné pro Účastnické smlouvy spadEjid do jepto režimu akBvovat pouze 
tarify a služby uvedené v tomto Ceníku.

Pokud Účastník zménl svij tarif z tarifu se zvýhodněném HU na tarif, který neexistuje ve variante HIT (napf. Proti na mhu. tarify 
Internet nebo M2M), zůstává mu zachov&ia sjednaná doba trváni Účasbrické smlouvy. Da&l následná změna na jiný tarif ve 
variante HIT již není možná, HIT tze znovu aktivovat až pfi prodlouženi Účastnické smlouvy.
Voláni a postláni SMS na telefonní čísla virtuálních operátorů, která jsou provozována v šiti T-MobDe, a na telefonní čísla 
provozovaná v síti T-MobDe pod jinou obchodní značkou než značkou T-MobDe (napf. MOBIL CZ), se nepovažuj za provoz do 
sítě T-Mob9e a je účtován jako hovory a SMS na ostatní čísla, fj. mimo značku T-Mobile.

V šiti provozované společnosti T-Mobie jsou k 1.6.2013 následující číselné rozsahy rezervovány pro využili virtuálními 
operátory, resp. pro nabízeni pod jinou obchodní značkou než T-MobDe:

730 30x xxx / 730 33x xxx / 730 35x xxx / 730 41x xxx / 730 42x xxx / 730 43x xxx / 730 6xx xxx / 730 73x xxx / 735 Oxx xxx / 
770 77x xxx / 771 77x xxx / 772 72x xxx / 772 73x xxx / 772 77x xxx / 778 80x xxx / 797 97x xxx / 797 99x xxx 7799 50x xxx / 
799 51x xxx /799 79x xxx / 799 99x xxx / 703 (fflx xxx / 730 70x xxx / 790 83x xxx.

Měsíční pauěál je účtován viůf na konci zúčtovacího období. V připadá, že služba byla akSvnl pouze část tohoto období 
(změna tarifo, akfivace/deakSvace v průběhu zúčtovacího období, dočasně odpojený bude pauiál poměrně upraven (kromě 
paušálů za zvýhodněni Víkend* a Pevná*, Metá jsou účtovány vždy v plné výši). Stojným poměrem jsou upraveny I volné 
jednofty.

Mobitnl hlasový tarif je takový tarif, který je primárně určen pro využíváni mobMch hlasových služeb prostřednictvím SIM karty 
T-MobDe. Mobilními hlasovými tarify nejsou zejména M2M tarify a další datové teify, které jsou vzhledem ke své 
charakteristice a vlastnostem určeny zejména pro připojeni k Internetu.

Volné minuty se vztahuji na hlasová voláni na všechna čísla v ČR a do hlasové schránky (pokud není uvedeno pnak) Tyto 
volné minuty se nevztahuji na mezinárodni hovory, roammgově hovory a některá doplňkově služby. Volné mnuty lze využit 
během zúčtovacího období, pflpadně poměrné části tohoto obdob) (viz měsíční pauěál), tze je převádět do dalšího období. Pfi 
změně tartfolho programu, přerušeni poskytováni služeb, převodu UčesWekěstrDouvy. změně feHurainWi skupin, pflpadně 
pfi systémové změně zůčtovacBto obdob) převedené neprovdaná volné minuly propadali. Pfi změně tarifolho programu se 
nepfevédi neprovolané volné minuty za tu čést zúčtovacího období, ve kterém Účastník užíval původní tarifní program. Tyto 
vofné minuty zanikej! okamžDwm změny tarifo fho programu.
Neomezeně tarify jsou určeny zejména pro akSvnl využíváni mobDnfch hlasových sktžeb (včetně SMS) a datových služeb 
samotným Účastni kem/Uživatetem. T-MobDe je oprávněn omezit (a případně součaatě převést na předplacenou Sužbu) 
Účastníkovi přistup ke službám v připadá, že jeho provoz vykszt^e znaky automaticky generovaného 6 jinak systematicky 
nastaveného provozu (napf. stála se opakující odesíláni SMS v pravidelných Intervalech, odesíláni hromadných SMS atpod.

Krédu v kredSnfch tarifech je roven měsíčnímu paušálu, variante HIT teedRnlch tarifů přináší zákazníkovi 20 % měsíčního 
kretHu navit V ostatních tarifech, kdo je dán tarihl kretft, odpovídá výši uvedené v ceníku pro příslušný tarif. V případě, že 
Účastník využívá výše zmíněný tarif pouze po určitou část zúčtovacího období, je měsíční paušál I kredit stanoven poměrné 
podle počtu dni, kdy Ůčastaft tarif využíval. Kredit slouží výlučně k úhradě cen za hlasová telefonní voláni, SMS a MMS na 
všechna čista v ČR, a to pode Ceníku služeb. Kredit nelze využit na voláni, SMS a MMS zpoplatněné zvláštní sazbou dle

Ceníku služeb, zejména na prémiové služby, pokud není v podmínkách daného tarifu uvedeno jinak. Nevyčerpaný tarifní taetft 
se převádí de podmínek Jednotlivých tarifů. Bonusový kredit a kredit z balíčků se nepfévádi, pokud není uváděno jinak.

Voétě SMS je potřeba využit během zúčtavecfoo období, případně poměrně čésfi tohoto období (viz měsíční paušál), nebe je 
převádět do dalšího obdoW a nevyužitá volně SMS propadají.

Slevy na národní provoz (hlas, SMS, MMS, data) sjednané v Rámcové smlouvě se uplatňuji pouze ne provaz započatý v síti T- 
MobĎe Czech RepubOc a.s.

Volné jednotky v rámci baliftů či zvýhodněni pro národní provoz nebo volné jethofky pfřdětaté nad rámec tarifo pro národní 
provoz (Mas. SMS. MMS, data) jsou určeny pouze pro provoz započatý v sM T-MobDe Czech Republíc a.s.

Krátké textové zprávy. Jedna SMS zpráva obsahuje maximálně 160 znaků. Některé písmena (zejm. s diakritikou) S symboly 
mohou zaujmout vk než jeden znak.

Ceny telefonů a datových zařízeni: Mlnlmělni cena jedholSvého zboží je vždy 1 Kč, a lo bez ohledu na to, že by kombinaci stav 
došlo ke sníženi ceny zboží vybraného zákaznBtem pod hranici 1 Kč. V takovém případě bude u zboží nastavena cena 1 Kč, 
přičemž zbyta část stavy propadá enebe ji vbudoucnu žádným způsobem úplatek.

Twist sada obsahuje samostatné produkty (výrobky a služby), které budou při reklamaci posuzovány oddálené.

SMS a MMS zasDané zěkaznftům: SMS a MMS. které obsahuji na první pozici znak * a jsou odeslány z čísla 4603 ti 4644, 
jsou obchodními sděleními, jeflehž odesilatelem je T-MobDe. Pro jejich orfolěšenl kontaktujte Zákaznické centrum T-MobDe na 
telefonním čísle 4603 či Zákaznické centrum - business na telefonním čista 4644 (z čísel značky T-MobDe) nebo napršte na

Kde se v textu hovoří o valných jednotkách, máme u kreditních tarifů na mysD kretfD. Cena bezúplatně poskytnutého měsKnDto 
paušálu je obsažena v ceně neýbfižšlho následujícího zpoplatněného paušálu nebo v ceně stoidardnfto měsíčního paušálu. 
Maximální dálka jednoho hovoru uskutečněného prostřednictvím SIM karty poskytnuta společnosti T-MobDe as. je 120 minut. 
Všechny uvedené ceny jsou v Kč.

Hovory započata před 24:00 hod. poslední den zúčtovacího období a ukončené po 0000 hod. prvního dne něsledujlcDto 
zúčtovacího období jsou ůčtatany celé tak, jako by byly uskutečněny celé v zúčtovacím období, ve kterém byly započaty. Na 
tyto hovory se tedy nespotřebuji volné mnuty 9 kréát přidělené v novám zúčtovacím období.

ZéMadnioeny vdáni a SMS a volné jerfootkyu jednotlivých služeb se nevztahuji na prémiové stažby. ty jsou účtovány jmýmí 
sazbami ďe aktuálního Ceníku, viz kapitola Ostatní stažby.

Ve všedi neomezených tarifech je z důvodu snahy o zeptáni stejné kvality a dostupnosti služby pro všechny její uživatele 
zaveden datový llmR. Po pfetoočenl stanoveného objemu přenesených dat během jednoho zúčtovacího období (u 
předplacených karet se objem dat počítá za posledních 30 dni) buds omezena rychlost přenosu. Phá rychlost přenosu Jo 
obnovena na začátku následujícího zúčtovacího období. Na připojeni přes HotSpot se datový BmH nevztdiuje. Vlče na vnw.t- 
mobUe.cz/lntemet-bus

Pro účely závazku mmlmákrBto odběru služeb vyplývt^cBio z Rámcové smlouvy se uplatňuji vždy částky účtované bez DPK 
Pro splněni pownnosfl minimálního odběru se neuplatni tyto položky, ačkoD byly ve Vyúčtováni služeb ze strany T-MobDe 
účtovány:
• audiotexové služby,
« audiotexové stažby-privátní,
• dárcovské SMS.
• m-plataxy (Atal. Coca-Cola,...)
• IndMduálni sleva - kompenzace formou slevy do Vyúčtováni, napf, v rámci reMamace,
• smluvní pokuta z RS za neodebrané stažby.
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• smluvní pokuta za neodebrané business 6lužby (8 výjimkou smluvní pokuty účtované Oprávněné osobě z RS, která se 
uplatni v útratě pro následníci kalendářní čtvrfeti),

• Prémium SMS,
• SMS a MM$ třetích stran,
• SMS Platba.

• dobropis,
• vrubopis,
• kradl z minulého Vyúčtováni
• Dobíjeni Twistu z Vyúčtováni shtžeb,
• úhrady za služby systémových taženi (např. ICT řečeni ad.), služeb poskytovaných na základě Ftramniho taženi a/hebo dle 

Smlouvy o zňzenl a poskytováni Firemního lešení, pokud není písemné dohodnuto jinak.

Smlouvami se vtomto Ceníku myší Účastnické smlouvy, pokud není uvedeno jinak.

Sazbou DPH se v tomto Cenftu rozumí 21 %. O případné konkrétní zméné sazby DPH bude zákaznflt Informován na aww.l- 
mobaacrtzmenadph

Podmínky jednotlivých služeb jsou uvedeny na www.t-mobOe.cz

V případě služeb s neomezeným počtem volných jednotek nesmi Ůčastnta tyto služby zneužívat k jednáni v rozporu a platnými 
právními předpisy 8/r>ebo Všeobecnými podmínkami společnosti T-MobBe a s. (zeýnéna v rozporu s ustanoveními 3.1.8,3.2. 
1,3.2.2,3.2.6 aáiebo 3.2.7) nebo v risnd telemarketingu,
v GSM bréné anebo SMS bráně (pokud to nebylo gedháno v Rámcové smlouvá). Za každý případ pomSenl této povinnosti ja 
T >Mob3e as oprávnén účtovat Účastníkovi smluvní pokutu ve vý£i 100000 Kč (na každou SIM kartu) za každé zúčtovací 
období, v némž došlo k takovému poručeni. Tím není dotčeno oprávněnfT -Mobile aa postupovat v souladu sčL 7 
Všeobecných podmínek společnosti T-MobHe as.

SIH T-MoMe se rozumí moldnl alf elektronických komunikaci provozovaná společnosti T-MobUe as. na území české 
repubfty, pokud není výslovné uvedeno jinak.

V připadá, že bude kdykoSvvprúběhu trváni Rámcové smlouvy poskytnuta Smluvnímu partnerovi ataebo Oprávněné osobě 
etavaAompenzaee. celková částka VyúSováni po odečteni táto slevy/kompenzace nesmi klesnout pod částku 25 Kč (včetně 
DPH). Pro phpad, že by se tak stalo, sleva/kompenzace vlakovém obdob! nebude poskytnuta včelám dohodnutém rozsahu a 
nevyužitý nárok na její zbývajíc! neuhrazenou část bude automaticky převeden do nejblíže možného následt^lciho Vyúčtováni.
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Příloha 1
Garantovaná doba aktivace, garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost mobilní hlasové a mobilní a pevné datové služby

1. Garantovaná doba aktivace, garantovaná kvalita a 
garantovaná dostupnost mobilní hlasové služby:

1.1. Garantovaná doba aktivace služby

Operátor aktivuje Účastníkovi zvolenou službu v připadá prodeje ve 
Značkové prodejné či v prodejné obchodního partnera Operátora do 72 
hodin od podpisu Účastnické smlouvy, v ostatních případech prodeje 
(např. prostřednictvím eShopu, Zákaznického centra, mimo prostory 
obvyklé k podnikáni, apod.) do 10 kalendářních dnů.

Operátor garantuje dobu aktivace pouze tehdy, pokud Účastník aktivně 
spolupracuje (např. vyzvedne si zasílanou dobírku).

V připadá přeneseni telefonních čísel či služby od jiného poskytovatele 
se thůta prodlužuje o dobu, po kterou přeneseni trvá.

1.2. Garantovaná kvalita služby

Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyččl 
možné kvalitě. Dosahovaná kvatita poskytované služby závisí na 
mnoha faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany 
Operátora ani ze strany Účastníka, ale I na faktorech, které Účastník 
může přímo ovlivnit Mezi faktory ovlivňující kvalitu služby patři:

• Užívaná technologie
» Úroveň pokryti signálem (úroveň venkovního pokryti

populace je uvedena na orientační mapě na www.t- 
mobile.cz)

■ Zařízeni, které Účastnik/Uživatel používá
• Výkon vystieče, prostřednictvím kterého 

Účastnik/Uživatel službu využívá
• Počasí
• Vegetace
• Umělé horizonty
• Ručeni signálu budovami ve výstavbě
• Živelné pohromy
• Charakter budovy, ve které Účastnik/Uživatel službu 

využívá
• Nová výstavba
• Poloha koncového zařízeni
• Frekvenční pásmo
> Cesta čiřeni signálu

• Náhodná koncentrace uživatelů

1.3. Garantovaná dostupnost služby

Operátor garantuje Účastnikům/Uživatelům v místě na území České 
republiky, které je aktuálně pokryté, průmětnou měsíční ůspěčnost 
sestaveni hovoru 98%.

2. Garantované doba aktivace, garantovaná kvalita a
garantovaná dostupnosti mobilních datových služeb:

2.1. Garantovaná doba aktivace služby

Operátor aktivuje Účastníkovi zvolenou službu v připadá prodeje ve 
Značkové prodejně či v prodejně obchodního partnera Operátora do 72 
hodn od podpisu Účastnické smlouvy, v ostatních případech prodeje 
(např. prostřednictvím eShopu, Zákaznického centra, mimo prostory 
obvyklé k podnikáni, apod.) do 10 kalendářních dnů.

Operátor garantuje dobu aktivace pouze tehdy, pokud Účastník aktivně 
spolupracuje (např. vyzvedne si zasílanou dobírku ihned).

V připadá přeneseni telefonních čišel či služby od jiného poskytovatele 
se Diůta prodlužuje o dobu, po kterou přeneseni trvá.

2.2. Garantovaná kvalita služby

Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyčči 
možné kvalitě.

Nejvyčči možná rychlost (maximální možná rychlost) je uvedená v 
Ceníku služeb u jednotlivých tarifů či služeb. Dosahované rychlosti 
závist na typu technologie, která je pro připojeni využívána. Je-li 
hodnota maximální rychlosti uvedená u daně služby nižší než hodnota 
inzerované rychlosti uvedená v tabulce níže u jednotlivých technologii, 
pak se hodnota určená pro maximální rychlost pro danou službu rovná 
hodnotě odhadované maximální rychlosti a inzerované rychlosti u 
jednotlivé technologie (tzn. čini-fi hodnota maximální rychlosti služby 
3Mb/s, činí hodnota odhadované maximální rychlosti rovněž 3Mb/s a 
inzerovaná rychlost pro technologii 2G 0,125 Mb/s, pro 3G 3Mb/s a pro 
LTE rovněž 3Mb/s).

Ofltadovaná 
maximální rychlost Inzerovaná rychlost
Stehováni
<tet

Odeslaní
dal Stahováni dat Odeslaní dat

Technologie

2G EDGE 0,2Mh/s 0,1 Mb/s 0,125 Mb/S 0.04 Mb/s

36
HSPA 7.2 MWs 3,6 Mb/s

5 Mb/s 1 Mb/s
HSPA+ 42 Mb/s 5.76

Mb/s

LTE
LTE 150 Mb/s 50 Mb/s

15 Mb/s 5 Mb/SLTE
Advanced 375Mb/S 50 Mb/s

Dosažitelná rychlost poskytované služby včak závisí na mnoha
faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany
Operátora ani ze strany Účastníka, ale i na faktorech, které může
Účastník přímo ovlivnil Mezi faktory ovlivňující kvalitu služby patři
zejména

• Užívaná technologie
• Úroveň pokryti signálem (úroveň venkovního pokryti 

populace je uvedena na orientační mapě na www.t-mobile.cz)
• Zvolený tarif či služba (dosahované rychlosti, datový limit je 

uveden v Ceníku služeb či na www.t-motxle.cz)
• Zařízeni, které Účastnik/Uživatel k připojeni používá
• Výkon vysilače, prostřednictvím kterého Účastnik/Uživatel 

službu využívá
• Počasí
■ Vegetace
• Umělé horizonty
• Ručeni budovami ve výstavbě
• Živelné pohromy
• Charakter budovy, ve které Účastnik/Uživatel službu 

využívá
■ Nová výstavba
■ Poloha koncového zařízeni
• Frekvenční pásmo
• Cesta čiřeni signálu
• Náhodná koncentrace uživatelů / zařízeni
• Sdíleni kapacity současným připojením více koncových 

zařízeni
• V připadá roamingových služeb zásah ze strany 

toamingového partnera, prostřednictvím kterého Účmtnlk 
služby v zahranič! využívá.

http://www.t-mobile.cz
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V případě úspěšného připojeni Gčastníka/Uživatele poskytuje Operátor 
Účastníkům/Uživatelům vzhledem k výše uvedeným neovfivnitelným 
faktorům minimální garantovanou rychlost 16 kb/s pro stahováni dat a 
16 kb/s pro nahráváni dat

Za vekou trvqlcl odchylku od inzerované rychlosti stolováni a vkládáni 
dat rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislou 
detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu detši než 30 
minut, přičemž detekovatelnou změnou výkonu přístupu k internetu se 
považuje pokles alespoň jedné ze skutečné dosahovaných rychlosti 
stahováni či vkládáni pod 25% hodnot rychlosti uvedených jako 
inzerovaná rychlost stahováni a vkládáni dal Za velkou opakující se 
odchylku od inzerované rychlosti stahováni a vkládáni dat se považuje 
taková odchylka, pfi které dojde alespoň k deseti detekovatetným 
změnám výkonu služby přístupu k internet delším než 1 minuta 
v časovém úseku 1 hodiny.

Je li k tarifu či baličku využívaného účastníkem přidělen datový Kmit 
jsou do přenesených dat započítávána data přenesená v obou 
směrech, přičemž objem přenesených dat se měň na transportní 
vrstvě.

V případě současného užíváni jiných služeb než služeb přístupu 
k internetu může dojit ke sníženi garantované kvality mobilní datové 
služby. Celkovou kapacitu pro využíváni mobilních dat může ovlivnit 
souběžné využíváni hlasového voláni v LTE daným účastníkem; pro 
každé taková voláni se využívá maximálně 100 kb/s na stahováni a 
100 kb/s na odesíláni dat, přičemž taková hodnota má minimální dopad 
na jeho službu přístupu k internetu.

3. Grantovanň doba aktivace, garantovaná kvalita a 
garantovaná dostupnost pevné datové služby:

3.1. Garantovaná doba aktivace služby

Operátor aktivuje Účastníkovi zvolenou službu do 60 dnů ode dne 
uzavřeni Účastnické smlouvy, nenl-K v konkrétním případě výslovně 
stanoveno jinak (napf. v obchodních podmínkách konkrétní 
služby/konkrétniho tarifu apod.).

Operátor garantuje dobu aktivace pouze tehdy, pokud Účastník aktivně 
spolupracuje (napf. umožni instalaci koncového bodu DSL, vyzvedne si 
zasílanou dobírku, apod.).

3.2. Garantovaná rychlost;

Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyšši 
možné kvalitě.

Nejvyšši možná rychlost (maximální možná rychlost) je uvedená v 
Ceniku služeb u jednotlivých tarifů či služeb. Dosahované rychlosti 
závisí na typu technologie, která je pro připojeni využívána.

Technologie

Maximální/ 
inzerovaná rwhtoat

Běžně dostupná 
rychlost

Stahováni
dat

Odesíláni
dat

Stahováni
dat

Odesíláni
dat

ADSL 1&384KM5 766 kb/s 7.168 kb/s >12 kb/s
/DSL 51.200 kb/s 5.120 kb/s 15.360 kb/s I.024 kb/s

Za velkou trvající odchylku rychlosti od běžně dostupné rychlosti 
stahováni a vkládáni dat se považuje taková odchylka, která vytváří 
souvislou detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu 
delší než 30 minut, přičemž za detekovatelnou změnou výkonu přístupu 
k internetu se považuje pokles alespoň jedné ze skutečně 
dosahovaných rychlosti stahováni či vkládáni pod 50% hodnot rychlostí 
uvedených jako rychlost běžně dostupná. Za velkou opakující se 
odchylku od běžně dostupné rychlosti stolováni a vkládáni dat se 
považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem 
detekovatetným změnám služby pňstipu k internetu delším než 1 
minuta v časovém úseku 1 hodiny.

V případě užíváni jiných služeb než služeb přístupu k internetu může 
dojit ke sníženi garantované kvality pevné datové služby.

Dosažitelná rychlost poskytované služby však závisí na mnoha 
faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany 
Operátora ani ze strany Účastníka, ale i na faktorech, které může 
Účastník pňmo ovfivnit a v důsledku těchto faktorů je aktuální efektivní 
rychlost připojeni zpravkKa nižší než maximální. Faktory omezujícími 
rychlost připojeni jsou zejména

- zvolený tarif či služba (maximální rychlost, agregace čt 
případný datový limit jsou uvedeny v Ceníku služeb či na 
www.t-mobile.cz)
kvalita a délka přístupového vedeni (mezi koncovým bodem 
sítě a příslušným DSLAMem),
kvalita a délka vedeni vnitřních rozvodů v objektu uživatele a
použitý typ připojeného koncového telekomunikačního
zařízeni uživatele,
režie vyšších přenosových vrstev,
sdíleni kapacity přístupové sítě více uživateli, a to až do výše
maximálního poměru stanoveného Operátorem (tzv.
agregace),

• sdíleni kapacity přlstipového vedeni, ntpřlklad současným 
připojením vlče počítačů, nebo aktivní provoz jedné služby, 
který využívá dostupnou rychlost připojeni, a to na straně 
uživatele,
faktory sítě Internet stpjici mimo vliv Operátora

V případě úspěšného připojeni Účastníka poskytuje Operátor 
Účastníkům vzhledem k výše uvedeným z jeho strany neovfivnitelným 
faktorům v závislosti na používané technologii následující minimální 
garantované rychlosti:

ADSL - 256 kb/s stahováni dat, 128 kb/s odesíláni dat
- VDSL - 256 kb/s stahováni dat, 128 kb/s odesíláni dal

4. Garantovaná doba aktivace, garantovaná kvalita a 
garantovaná dostupnost mobilní datové služby poskytované 
v pevném místě:

4.1. Garantovaná doba aktivace služby
Operátor aktivuje Účastníkovi zvolenou službu do 60 dnů od
podpisu Účastnické smlouvy, neni-li v konkrétním připadá výslovně
stanoveno jinak. Operátor garantuje dobu aktivace pouze tehdy,
pokud Účastník aktivně spolupracuje (napf. umožni instalaci
Modemu).

4.2. Garantovaná kvalita služby
Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyšši 
možné kvalitě. __________________________________________
Pevný Internet vzduchem a Pevný internet do zásuvky

Tarif
Maximšln l/inzerovaná 
rvchlost Běžně dosbgmé rychlost
Stahováni
dat Odesílaní dat Stahováni dat Odeslaní dat

Pevný internet do 
zásuvky S 20Mb/6 5 Mb/s 16 Mb/s 4 Mb/s

Pevný internet 
vzduchem S 20 km 5 Ml/s 16 Mb/s 4 Mb/s

Pevný internet
vzduchemM SOMb/s 15 Mb/s 40 Mb/s 12 Mb/S

Pevný Internet 
vzduchem L 100Mb/s 25 Mb/s 70 Mb/s 20 Mb/s

(Pevný) Internet bez drátu

Technologie
Maxanátni/mzerovaná
rvchlost Běžně dostupná rychlost
Stahováni
dat Odesílaní dal Stahovánidal Odeslali dat

http://www.t-mobile.cz


26* EDGE 0,2 Mbfe 0,1 Mbfe 0,125 Mbfe 0,04 Mbfe

36
HSPA 7,2 Mbfe 3.6 Mbfe

2Mbfe 0,5 Mbfe
HSPA+ 42 Mbfe 5,76 Mbfe

LTE LTE 150 Mbfe 50 Mbfe 8 Mbfe 2,5 Ms

*Dte obchodních podmínek lze využívat službu (Pevný) internet bez drátu pouze
s technologii 36 a LTE Pokud váek účastník i přes toto omezeni může využívat 
službu i s technologii 26, garantuje Operátor rychlostí uvedené v této labutce.

Dosažitelná rychlost poskytované služby však závisí na mnoha 
faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany 
Operátora ani ze strany účastníka, ale i na faktorech, které může 
Účastník přímo ovlivnit a v důsledku těchto faktorů je aktuální efektivní 
rychlost připojeni zpravkfla nižší než maximální. Faktory omezujícími 
rychlost připojeni jsou zejména;

• Úroveň pokryti signálem (úroveň pokryti pro službu je uvedena na 
orientační mapě na www.t-mobile.cz)

• Zařízeni, které Úfiastnlk/Uživatel k připojeni používá
• Výkon vysilače, prostřednictvím kterého Účastnik/Uživatel službu 

využívá
• Počasí
• Vegetace
■ Um# horizonty
• Rušeni budovaná ve výstavbě
• Živelné pohromy
• Nová výstavba
• Poloha koncového zařízeni
• Frekvenční pásmo
• Cesta šířeni sign#
• Náhodná koncentrace uživatelů / zařízeni
• Režie vyšších přenosových vrstev,
• Sdíleni kapacity přístupové sNě vke uživateli
• Sdíleni kapacity přístupového vedeni, například současným 

připojením vlče počítačů, nebo aktivní provoz jedné služby, který 
využívá dostupnou rychlost pňpcjeni, a to na straně uživatele,

■ Faktory sítě Internet stojící mimo vliv Operátora.

V případě úspěšného připojeni Ůčastnika/Uživatele poskytuje Operátor 
ŮčastnlkůmřUživatelúm vzhledem k výše uvedeným neovlivnitelným 
faktorům minimální garantovanou rychlost 16 kbfs pro stahováni dat a 
16 kb/s pro nahráváni dat.

Za velkou trv^icf odchylku rychlosti od běžně dostupné rychlosti 
stahováni a vkládá dal se považuje taková odchylka, která vytváří 
souvislou detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu 
delší než 30 minut, přičemž za detekovatelnou zrněnou výkonu přístupu 
k internetu se považuje pokles alespoň jedně ze skutečně

dosahovaných rychlosti stahováni 6 vkládáni pod 50% hodnot rychlosti 
uvedených jako rychlost běžně dostupná Za velkou opakující se 
odchylku od běžně dostupné rychlosti stahováni a vkládáni dat se 
považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem 
detekovatelným změnám služby přístupu k Internetu delším než 1 
minuta v časovém úseku 1 hodiny.

Je li k tarifu či baličku využívaného účastníkem přidělen datový limit, 
jsou do přenesených dat započítávána data přenesená v obou 
směrech, přičemž objem přenesených dat se měří na transportní 
vrstvě.

V případě užíváni jiných služeb než služeb přístupu k internetu může 
dojit ke sníženi garantované kvality mobilní datové služby poskytované 
v pevném místě.

http://www.t-mobile.cz


Dopad parametrů kvality na možnost vyutfvánf jednotlivých služeb

Pňldad Minimální přenosová rychlost Doporučená přenosová rychlost Citlivost na zpožděni dat CltOvost na ztrátovost packetů
T-Mobile TV five, ČT iVysilánf live,... >500 kUs > 1,5 Mbte (napf. 4K ultra HD video potřebuje >25 Mb/s) Velmi citlivé Velmi citlivé

T-Mobile TV archiv, YouTube,... >500khte > 1.5 Mb/s (napf. 4K ultra HD video potřebuje >25 Mb/s) MénédtHvé Extrémně dtfivé

Deezer, Spolifv,... >64 kb/s > 320 kb/s po vyšší kvalitu poslechu Méná citlivé Extrémně citlivé

VoLTE. hovory přes IP (VdP),. .. >80 kb/s > 128 kb/s Velmi dtfivé Méně citlivé

Facetime, Skype, Whatsapp... >500 kb/s > 1 Mb/s Velmi dtfivé Méně citlivé

Steam, Playstation, Xbox >2Mh/s Extrémně citlivé Velmi citlivé

Surfováni na internetu, imessarie,... >32 kb/s >1,5 Mb/s Méně citlivé Citlivé

V



Příloha 2
Přehled kombinací tarifních zvýhodnění T-Mobile

4G TARIFY (LZE AKTIVOVAT POUZE TARIFNÍ 
ZVÝHODNĚNÍ)

MINUTOVÉ TARIFY

T 30 (229,90 Kč)

T 80 (644,50 Kč)

T160 (786,50 Kč)

T 300(1 197,90 Kč) 

T 600 (2165,90 Kč)

: Víkend*. Pevná+, Vdáni 50+, Voláni 2Ó0+.SMS 100+, M4S ISKPS*, Internet 
v mobilu Standard, Internet v mobilu Klasik, Internet v mobilu Prémium

T1500 (4 537,50 Kč)



Příloha 3
Obchodní podmínky tarifního zvýhodnění Datový Roaming Evropa

T-Mobite as. se sídlem Toníčkova 2144/1,149 00 Praha 4, IČ 649 49 681, zapsaného do obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

(dále jen „Obchodní podmínky*)

1. Tyto Obchodní podmínky stanov! pravidla, za nichž společnost T-Mobile as. (dále jen „TMCZ") poskytuje 
služby elektronických komunikaci, konkrétně tarifní zvýhodněni Datový roaming Evropa (dále jen „Baliček").

2. Obchodní podmínky jsou uveřejněny na mtemetových stránkách TMCZ na adrese www.t-mobile.cz. Podmínky 
či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzerci, plakáty atd. V případě 
rozporu mezi zněním podnlnek uveřejněným na internetu a zněním podmínek uveřejněným jiným způsobem je 
vždy rozhodující zněni uveřejněné na shora uvedených internetových stránkách.

3. Baliček obsahuje datový limit pro přistup k síti Internet v rozsahu uvedeném v tabáce níže v zemích 
uvedených v těchto Obchodních podmínkách prostřednictvím technologie GPRS, EDGE nebo 3G (dále jen 
„datová služba*). Baliček umožňuje využíváni datové služby v daném rozsahu v každém zúčtovacím období za 
cenu uvedenou v tabulce níže:

10 MB 

15 MB 

20 MB 

30 MB 

50 MB 

150 MB

399,- (482,70) 

549,- (664,29) 

699,- (845,78) 

999,- (1208,79) 

1439,- (1813,79) 

I 2999.-0628,79)

4. V jednom zúčtovacím obdob! lze využit vždy jen jeden baliček. Po vyčerpáni datového limitu z baličku je 
datový přenos v zemích uvedených v těchto Obchodních podmínkách účtován dle aktuálního roamingového 
ceníku pro danou SIM kartu (cena (Se Rámcové smlouvy, popf. <8e aktuálního roamingového tarifu).

5. Datovou službu obsaženou baličku lze využívat na SIM kartách spadajících pod Rámcovou smlouvu s tarifním 
programem s měsíčním Vyúčtováním k přístupu na Internet, intranet (privátní APN) nebo ke službě Blackberry 
prostřednictvím mobilního telefonu nebo PDA/MDA zařízeni.

6. Datovou službu v rámci baličku nelze využívat při přenosu dat na území ČR. Nevyčerpaný limit datové služby 
se nepfevádi do následujících zúčtovacích období a bez náhrady propadá.

7. Minimální zúčtovací jednotkou datové služby, kterou lze čerpat v rámd balíčku, je 100 kB. Volné jednotky 
z baličku jsou čerpány primárně před ostatními volnými jednotkami pro datové služby v roamingu.

8. Při převodu Účastnické smlouvy na jiného Účastníka se Baliček automaticky deaktivuje.

9. Pokud je u Účastnické smlouvy aktivován baliček, nelze u léto Účastnické smlouvy nastavit data roaming limit

10. Baliček je možné aktivovat a následně nejdříve po 30 dnech od okamžiku jeho aktivace deaktivovat, a to 
prostřednictvím Zákaznického centra - business.

11. Využíváni baličku může mit vliv na dosaženi zvolené úrovně minimálního měsíčního plněni.

12. Baliček nelze využívat souběžně se zvýhodněním T-Mobile BalckBerry roaming a Roaming M2M Data.

13. TMCZ si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit podmínky a rozsah těchto obchodních podmínek či 
nabízeni tohoto Baličku zrušit Takové změny budou účinné ode dne jejich zveřejněni na internetových 
stránkách T-Mobile, nebude-li stanoven termín pozdější.

14. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2010.

Územní rozsah platnosti baličku

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva. Lotyšsko. Lucembursko, 
Maďarsko, Malta, Německo, hfizozemsko, Polsko. Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 
Slovinsko, Španělsko, švédsko, Velká Británie a území Alandské ostrovy, Azorské ostrovy, Francouzská 
Guyana, Gibraltar, Guadetoupe, Kanárské ostrovy, Madeira, Martinik a Réunion.

Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy, Chorvatsko, Island, Jugoslávie, 
Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako. Norsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina.

http://www.t-mobile.cz


Příloha 4
T-Mobile Otevřený internet - pravidla pro 
poskytování služby Přístup k síti Internet

Společnost T-Mobile Czech Repubfc, a.s. pň poskytováni služeb 
přístupu k šiti internet umožňuje:
- možnost přijímal a vysílat informace/data podle výběru koncového 
uživatele,
- možnost používat služby a aplikace podle výběru koncového 
uživatele,
- možnost instalovat vlastni hardware a programové vybaveni, pokud 
nepoškozuje sif,
- poskytováni smluvně sjednané kvalty služby za dodrženi smluvně 
ujednaných podmínek

U služby pfishqxi k šiti internet nerozlišuje jednotfivě datové toky za 
účelem blokováni, zpomaleni nebo snížení kvalty jejich odbaveni 
vyjma opodstatněného Uzeni datového provozu.

Mezi opodstatněné Mženi provozu patři Mženi:
• za účelem splněni povinnosti pMmo vyplývajících z ustanoveni 
právního předpisu nebo na základě rozhodnuti soudu,
- pro předcházeni mimořádným situacím a za účelem zachováni 
integrity a zabezpečeni síti a služeb poskytovaných prostřednictvím 
těchto sitl,
- za účdem minimalizace účinků mimořádného rizika přetíženi sítě.

Opodstatněné Mženi povozu vychází z obecných principů relevance, 
přiměřenosti, účinnosti, nediskriminace a transparentnosti.

Opodstatněné Mženi provazu použqe takové metody, které zajisti 
doručeni služby ve sjednané kvalitě.
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OBCHODNÍ PODMÍNKY RÁMCOVÉ 

SMLOUVY
T-Mobile Czech Republic as. se sídlem Toníčkova 2144/1,148 00 Praha 4, IČ 649 49 681 

zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK 
RÁMCOVÉ SMLOUVY

1.1 Obchodní podmínky Rámcové smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky") upravují další 
práva a povinnosti Smluvních stran Rámcové 
smlouvy (Smluvního partnera a společnosti 
T-Mobile Czech Republic as.) a Oprávněné 
osoby. Jejich hlavním účelem je upřesnění 
některých zvýhodněných podmínek pro 
poskytování služeb na základě tzv. Rámcové 
smlouvy, které zajišťují Smluvním stranám 
zvýhodněné obchodní podmínky při uzavírání 
Účastnických smluv, poskytování služeb 

elektronických komunikací a při prodeji 
elektronických komunikačních zařízení a jejich 
příslušenství.

2. ZÁKAZ PŘEPRODEJE SLUŽEB A ZNEUŽITÍ 

LOGA T-MOBILE

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že 
Rámcová smlouva není smlouvou, která by 
umožňovala přístup k síti T-Mobile ve smyslu §80 
zák. č. 127/2005 Sb., ó elektronických 

komunikacích v platném znění. Smluvní partner 
ani Oprávněná osoba nesmí na podkladě 
Rámcové smlouvy veřejně nabízet a/nebo 
umožňovat odběr služeb elektronických 
komunikací; tím není dotčeno poskytování 
Služeb zaměstnancům Smluvního partnera nebo 
Oprávněným osobám (jejich zaměstnancům) dle 
Rámcové smlouvy.

2.2 Smluvní partner se dále zavazuje, že případné 
přefakturování cen za poskytnuté služby 
koncovým uživatelům bude vždy odpovídat 
cenám vyúčtovaným společností 
T-Mobile Czech Republic as (dále jen „TMCZ")

a údaje uváděné na takových fakturách nesmí 
vyvolávat klamnou představu o vztahu TMCZ 
a Smluvního partnera, která by mohla zjednávat 
prospěch Smluvního partnera na úkor TMCZ.

2.3 Za účelem zajištění kvalitní komunikace 
Smluvního partnera směrem k Účastníkům nebo 

Oprávněným osobám, pokud bude Smluvní 
partner chtít ve svých materiálech využít 
obchodní firmu, logo či jiný materiál týkající se 
činnosti TMCZ, je povinen si vyžádat nejméně 
3 týdny předem písemný souhlas TMCZ 

s takovým použitím.

3. UZAVŘENÍ ÚČASTNICKÉ SMLOUVY

3.1 Náležitosti Účastnické smlouvy jsou 

obsaženy v aktuálně platném formuláři 
„Účastnická smlouva" (viz www.t-mobile.cz, dále 
též jen „Formulář ÚS"). Smluvní strany se zavazují 

při objednávání Služeb používat pouze aktuální 
Formulář ÚS. TMCZ si vyhrazuje právo 

aktualizovat a měnit tento formulář.

3.2 Smluvní partner může navrhovat TMCZ
uzavření Účastnických smluv (podáním
Formuláře ÚS) nebo jejich případné 

změny (změnový požadavek) i
prostřednictvím e-mailové komunikace bez 
využití zaručeného elektronického podpisu, tj. 
elektronickou formou, nebo vyplněním
Formuláře ÚS na www.t-mobile.cz. Řádně 
vyplněný Formulář ÚS pro uzavření Účastnické 

smlouvy nebo e-mail se specifikací požadované 
změny spolu se seznamem Účastnických smluv, 

jichž se má změna dotknout, je třeba odeslat na 
e-mailovou adresu TMCZ uvedenou ve Formuláři 
ÚS. Formulář US vyplněný na webu je doručen 

TMCZ stisknutím tlačítka k závaznému objednání
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Služby. Po doručení TMCZ ověří prostřednictvím 
hesla, že Formulář ÚS podal Smluvní partner, 

a případně ověří i další skutečnosti potřebné pro 
akceptaci návrhu Smluvního partnera. Okamžik 
akceptace návrhu Smluvního partnera ze strany 
TMCZ je definován v podmínkách obsažených v 
Účastnické smlouvě, případně ve Všeobecných 

podmínkách společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. (dále jen „VPST"), a pokud zde není 
uvedeno jinak, rozumí se jím provedení 
požadované aktivace či změny Služby zvlášť pro 
každou Účastnickou smlouvu.

4. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

4.1 Oprávněnou osobou ve smyslu Rámcové 
smlouvy se rozumí právnická osoba nebo 
podnikající fyzická osoba, která je ve vztahu ke 
Smluvnímu partnerovi osobou kapitálově 
provázanou, a která zároveň v režimu Rámcové 
smlouvy uzavře min. 5 Účastnických smluv.

4.2 Oprávněné osoby sjednané při uzavření 
Rámcové smlouvy budou uvedeny v Seznamu 
Oprávněných osob, který tvoří nedílnou přílohu 
Rámcové smlouvy.
Pokud si Smluvní strany v Rámcové smlouvě 
nedohodly jinak, může po uzavření Rámcové 
smlouvy Smluvní partner požádat o změnu 
v Seznamu Oprávněných osob, tj. o doplnění 
další Oprávněné osoby nebo vyloučení 
Oprávněné osoby prostřednictvím formuláře 
TMCZ Žádost o doplnění/vyloučení 

Oprávněných osob, který zašle doporučenou 
poštou na adresu sídla TMCZ. Pokud TMCZ do 
14 dní od doručení žádosti písemně nepotvrdí 
Smluvnímu partnerovi doplnění/vyloučení 
požadovaných Oprávněných osob do Seznamu 
Oprávněných osob, má se za to, že žádost zamítl. 
TMCZ je oprávněn žádost o vyloučení Oprávněné 
osoby zamítnout zejména v případě, kdy má 
TMCZ za Oprávněnou osobou jakýkoli 
neuhrazený splatný peněžitý dluh. Takto 
provedená změna v seznamu Oprávněných osob 
nevyžaduje uzavření písemného dodatku 
k Rámcové smlouvě.
Žádost o doplnění/vyloučení Oprávněných osob 

může za Smluvního partnera podepsat

zodpovědná osoba nebo jiný pověřený 
zaměstnanec v souladu s § 166 Občanského 
zákoníku.

4.3 Trvání statusu Oprávněné osoby je vždy 
podmíněno jejím vedením v Seznamu 
Oprávněných osob a závazkem ručení uvedeným 
v Rámcové smlouvě.

4.4 Smluvní strany se dohodly, že souhlas 
Smluvního partnera bez dalšího platí i pro právní 
nástupce Oprávněné osoby uvedené v Seznamu 

Oprávněných osob.

4.5 Případná ztráta statusu Oprávněné osoby 
nemá vliv na platnost a účinnost Účastnických 

smluv uzavřených Oprávněnými osobami 
a smluvních vztahů z nich vyplývajících a jejich 

režim se poté bude řídit ustanoveními VPST 
a podmínkami aktivovaných Služeb.

4.6 Oprávněné osoby mohou s TMCZ uzavírat 
Účastnické smlouvy a jiné smlouvy o poskytování 

služeb elektronických komunikací, které 
zpravidla obsahují odkaz na Rámcovou smlouvu, 
za podmínek stanovených Rámcovou smlouvou 
vlastním jménem.

4.7 NenHi uzavírání Účastnických smluv 

elektronickou formou v Rámcové smlouvě 
výslovně vyloučeno, může Oprávněná osoba 
navrhnout uzavření Účastnické smlouvy nebo její 

změnu elektronickou formou dle čl. 3.2 těchto 
Obchodních podmínek Rámcové smlouvy pouze 
v případě, že doručí TMCZ písemný souhlas 
Smluvního partnera s podmínkami takového 
uzavíráni. Aktuální vzor tohoto souhlasu je 

uveden na www.t-mobile.cz/firmy.
Ručitelský závazek Smluvního partnera se 
vztahuje i na vypořádání povinností vyplývajících 
z Účastnických smluv, které Oprávněná osoba 

uzavřela elektronicky.

5. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

5.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré 
skutečnosti, které nejsou běžně dostupné 
v obchodních kruzích a které jsou obsaženy
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v Rámcové smlouvě, popř. Smluvní strany s nimi 
přijdou do styku při její realizaci, tvoří předmět 
obchodního tajemství, a zavazují se je nesdělovat 
třetím stranám (s výjimkou Oprávněných osob) 
bez předchozího písemného souhlasu druhé 
Smluvní strany.

5.2 Pokud byla Rámcová smlouva uzavřena za 
pomoci zprostředkovatele, jehož provize je 
závislá na objemu Služeb poskytovaných dle 
Rámcové smlouvy, je Smluvní partner povinen 

zprostředkovateli na jeho žádost (a to 
i opakovaně) poskytnout údaje o souhrnných 
částkách Vyúčtování Služeb ke všem 
Účastnickým smlouvám spadajícím pod 

Rámcovou smlouvu. Smluvní strany se dohodly, 
že pokud Smluvní partner zprostředkovateli 
požadovanou informaci neposkytne, je 
k poskytnutí takové informace oprávněn TMCZ, 
k čemuž dává Smluvní partner svým podpisem 
Rámcové smlouvy výslovný souhlas.

6. FINANČNÍ LIMIT

6.1 Finanční limit sjednaný v Rámcové smlouvě 
lze Čerpat ve formě slev z ceny koncových 
zařízení aktuálně nabízených TMCZ, 
příslušenství k nim jakéhokoli typu a slev z ceny 
instalačního poplatku. Slevy z cen koncových 
zařízení se ve finančním limitu uplatní vždy jako 
částka slevy bez DPH. Zvýhodněná kupní cena 
Iks takového koncového zařízení, popř. 
příslušenství k němu, při využití finančního limitu 
je dohodnuta v minimální výši 1Kč + DPH s tím, 
že výše TMCZ poskytnuté slevy na každý takový 

jednotlivý nákup se vypočítává jako rozdíl 
standardní ceny, uvedené v Ceníku pro klíčové 
zákazníky TMCZ platném ke dni uskutečnění 
takového prodeje, a prodejní ceny účtované za 
zařízení. Sleva z ceny instalačního poplatku při 
využití finančního limitu je dohodnuta v minimální 
výši 1Kč + DPH s tím, že výše TMCZ poskytnuté 
slevy na každý instalační poplatek se vypočítává 
jako rozdíl standardní ceny, uvedené v Ceníku 
pro klíčové zákazníky TMCZ, platném ke dni 
sjednání služby a účtovaného poplatku. Takto 
poskytnuté slevy z cen se sčítají a maximální výše 
jejich součtu, tedy celkově poskytnutá sleva ve

výši bez DPH, nesmí překročit sjednanou výši 
finančního limitu. Smluvní strany se dále dohodly, 
že po uplynutí sjednané doby určité trvání 
Rámcové smlouvy případný nevyužitý zbytek 
finančního limitu bez náhrady propadá.

6.2 Pokud nebylo v Rámcové smlouvě sjednáno 
jinak, může Oprávněná osoba čerpat finanční 
limit jen s písemným souhlasem Smluvního 
partnera; sjednaná maximální částka finančního 
limitu a/nebo Podílu však nesmí být překročena.

6.3 TMCZ má právo v případě, že Smluvní partner 
nebo Oprávněná osoba je v prodlení s úhradou 
jakékoli částky za plnění TMCZ dle Rámcové 
smlouvy, nebo pokud Smluvní partner či 
Oprávněná osoba porušila povinnost vyplývající 
z Rámcové smlouvy, podmínek aktivovaných 
Služeb nebo z právních předpisů, pozastavit 
čerpání finančního limitu.

7. ZÁRUČNÍ A MIMOZÁRUČNÍ SERVIS

7.1 Smluvní partner se zavazuje uhradit 
sjednanou kupní cenu za objednaná zařízení, 
a to vždy na účet TMCZ uvedený v příslušném 
daňovém dokladu.

7.2 TMCZ poskytuje Smluvnímu partnerovi 
a/nebo Oprávněným osobám záruku na 
zakoupená koncová zařízení a jejich 
příslušenství, které je dodáváno s těmito přístroji 
jako standardní, v délce trvání dvou let. Záruční 
doby začínají běžet od převzetí zboží Smluvním 

partnerem a/nebo Oprávněnou osobou.

7.3 Záruka se nevztahuje na:
■ vady způsobené instalací, změnou nebo 

opravou neprovedenou TMCZ;

■ vady, jež byly způsobeny v souvislosti

s realizací pokynů Smluvního partnera, 

pokud TMCZ nemohl nevhodnost 

takových pokynů zjistit a/nebo v případě, 

že TMCZ Smluvního partnera na 

nevhodnost těchto pokynů upozornil 

a Smluvní partner na jejich dodržení 

přesto trval;
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□ vady, které vznikly v důsledku používání 

zařízení s výrobky či programy, jejichž 

kompatibilitu TMCZ Smluvnímu 

partnerovi výslovně a písemně nepřislíbil;

□ vady, které vznikly v důsledku toho, že na 

zařízení byla vyvinuta neobvyklá fyzická či 

elektrická síla;

d vady vzniklé běžným opotřebením.

8. PÉČE O ZÁKAZNÍKA

8.1 Objednávky koncových zařízení bude 
Smluvní partner zasílat na e-mailovou adresu:

Originály objednávek je 
Smluvní partner povinen zaslat TMCZ do deseti 
(10) dnů od jejich zaslání e-mailem na adresu: 
T-Mobile Czech Republic a.s.
Zákaznické centrum - Business
Tomíčkova2144/1
148 00 Praha 4
tel.: (+420) 800 73 73 33
Z mobilního telefonu v síti T-Mobile je výše
uvedené telefonní číslo voláno zdarma.

8.2 V případě potřeby informací nebo požadavku 
změny objednávky Služeb a podmínek účtování 
se bude Smluvní partner a/nebo Oprávněná 
osoba obracet na Zákaznické centrum 
- Business. TMCZ bude bezplatně poskytovat 
Smluvnímu partnerovi možnost školení o obsluze 
a výhodách mobilní komunikace.

8.3 Smluvní partner souhlasí s uvedením své 
obchodní firmy jako reference v marketingových 
materiálech TMCZ včetně tiskových zpráv. 
Smluvní partner zajistí souhlas všech 
Oprávněných osob ke dni jejich vstupu do 
aktuálního Seznamu Oprávněných osob 
s uvedením jejich obchodní firmy jako

reference v marketingových materiálech TMCZ 
včetně tiskových zpráv.

9. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

9.1 Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou 
součást Rámcové smlouvy. TMCZ je oprávněn 
tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit 
a zavazuje se Smluvního partnera o takové 
změně informovat nejméně 30 dní předem.

9.2 V případě rozporu mezi ujednáními Rámcové 

smlouvy a ujednáními těchto Obchodních 
podmínek se přednostně aplikují ujednání 
Rámcové smlouvy.

9.3 Obsah závazku plynoucího z Rámcové 

smlouvy tvoří pouze práva a povinnosti sjednané 
písemně v Rámcové smlouvě a jejích součástech 
bez ohledu na jednání Smluvních stran při 
uzavření Rámcové smlouvy. V otázkách 
Rámcovou smlouvou výslovně neupravených se 
práva a povinnosti Smluvních stran řídí 
příslušnými ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů účinných na území České 

republiky v době uzavření Rámcové smlouvy.

9.4 Započíst nelze proti nejisté pohledávce.

9.5 Každá ze Smluvních stran je oprávněna 
jednostranně změnit své údaje v hlavičce 
Rámcové smlouvy nebo údaje své strany 
uvedené v příloze Kontaktní osoby doporučeným 
dopisem zaslaným kontaktní osobě druhé 
Smluvní strany, přičemž taková změna nabývá 
účinnosti první pracovní den následující po 
doručení druhé Smluvní straně. Takto provedené 

změny Rámcové smlouvy nevyžadují uzavření 
písemného dodatku k Rámcové smlouvě.
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obchodní podmínky - závazná ustanovení rámcové dohody

Upřesnění pojmů:

Zadavatel zakázky bude v návrhu dohody označován jako „objednatel".

Účastník zadávacího řízeni bude ve smlouvě označen jako „dodavatel", „poskytovatel služby" 
nebo „operátor".

Údaje uvedené v návrhu rámcové dohody nesmí být v rozporu s údaji uvedenými v jiné části 
nabídky, v případě že tento rozpor přesto nastane, jsou rozhodujíc! údaje uvedené 
účastníkem v návrhu rámcové dohody.

Rámcová dohoda, předložená dodavatelem, splňující požadavky zadavatele, je všeobecným 
obchodním a provozním podmínkám dodavatele a všeobecným ceníkům služeb dodavatele 
nadřazena.

Vymezeni předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plněni veřejné zakázky je průběžné poskytováni komplexních hlasových a 
datových mobilních telekomunikačních služeb pro zadavatele. Předmět plněni bude 
poskytován na základě rámcové dohody (dále též smlouvy), uzavřené objednatelem 
s vybraným poskytovatelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce 48 měsíců od 
okamžiku její účinnosti.

Rozsah poskytovaných služeb a výše závazku:

Rozsah poskytovaných služeb

3.1.1 zajištěni základních hlasových a doplňkových služeb - záznamová schránka, 
zmeškané hovory formou SMS na číslo účastníka, přesměrováni hovoru, přidrženi 
hovoru, signalizace dalšího hovoru, konferenční hovory, možnost skrytí telefonního 
čísla, roaming a další standardní doplňkové služby

3.1.2 zajištěni datových služeb - SMS, MMS, internet v mobilu a dalších mobilních zařízení 
(tablet, notebook), sledováni a hlídání vozidel nebo zabezpečovací zařízení a další 
standardní datové mobilní služby

3.1.3 zřízeni a poskytováni virtuální privátní sítě (dále jen „VPN"):

• Do sítě budou zahrnuty všechny aktivní SIM karty objednatele, VPN
bude společná pro všechny společné zadavatele, se kterými dodavatel 
uzavíral v rámci veřejné zakázky „Telekomunikační mobilní služby pro 
město Kopřivnice a jiné veřejné zadavatele" smlouvy.

• Hlasová komunikace v rámci VPN je požadována bezplatně, bez započteni takto 
provolaných minut do poskytnutých volných minut.

• V ceně služeb jsou zahrnuty i všechny služby spojené s VPN (např. zařazeni 
čísla do VPN, měsíční poplatky apod ).

• VPN umožni nastaveni různých restrikci na libovolném čísle s funkci blokováni 
hovorů z a do VPN.

3.1.4 Finanční výše závazku, do které lze zasílat výzvy/objednávky na změny
poskytovaných služeb, tj. sjednaná cena rámcové dohody činí.................... Kč.



3.1.5 Dodavatel je povinen upozornit objednatele na dosaženi 90 % finančního závazku, 
vyplývajícího z rámcové dohody. V případě nesplněni této povinnosti se zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

Sjednaný typ hlasových tarifů:

3.2.1 1. Neomezený tarif bez dat pro neomezená volání do všech sítí a neomezené 
množství SMS do všech sítí.

3.2.2 2. Neomezený tarif s daty (min. 3 GB) pro neomezená volání do všech sítí, 
neomezené množství SMS do všech sítí a datové služby s minimálním limitem FUP 
3 GB.

3.2.3 3. Neomezený tarif s daty (min. 10 GB) pro neomezená volání do všech sítí, 
neomezené množství SMS do všech sítí a datové služby s minimálním limitem FUP
10 GB.

3.2.4 4. Minutový tarif se sazbou za hovorné, za SMS a MMS;
• 20 volných minut do všech sítí (volné minuty se neodečítají při voláni v rámci VPN) 

a 20 volných SMS do všech sítí.
• Tarifikace hovorů 1+1, účtování odchozích hovorů bude po vteřinách od jeho počátku 

$ tím, že cena každé vteřiny bude vždy rovna 1/60 ceny odchozího hovoru za minutu.

(Komentář: Dodavatel může nabídnout více volných jednotek.)

Dodavatel umožní volný přechod mezi tarify pouze na základě požadavku pověřeného 
zástupce objednatele.

U všech tarifů neomezené připojení v rámci mobilních sítí na území ČR, vždy s maximální 
rychlostí přenosu dle místně dostupné technologie sítě.

Sjednaný typ datových tarifů:

3.3.1 5. Datové služby - Internet v mobilu (k tarifům 3.2.4. nebo 3.2.1.) pro telefony
s hlasovou SIM kartou připočítaný ke zvolenému hlasovému tarifu s těmito 
minimálními hodnotami:
5. a) FUP 300 MB 
5. b) FUP 1,5 GB 
5. c) FUP 3 GB
5. d) FUP 10 GB

3-3.2 6. Datové služby - Internet na cesty (tablet, notebook) využívající interní nebo
externí modem s těmito minimálními hodnotami:
6. a) FUP 3 GB 
6. b) FUP 10 GB 
6. c) FUP 30 GB

3.3.3 7. Datové služby M2M (Machlne to Machlne Communlcation) - komunikace mezi
dvěma zařízeními určené např. pro sledování vozidel, zabezpečovacích zařízení 
apod.
5 MB volných jednotek v ceně tarifu

Dodavatel umožní volný přechod mezi tarify pouze na základě požadavku pověřeného 
zástupce objednatele.

U všech tarifů neomezené připojení ke všem službám Internetu v rámci mobilních síti na 
území ČR, vždy s maximální rychlosti přenosu dat dle místně dostupné technologie šitě bez 
umělého omezení maximální rychlosti dodavatelem v jeho systémech.

Doplňkový tarif



3.4.1 8. Duplicitní SIM karta do jiného zařízeni pro stejné telefonní číslo. Aktivní bude
vždy jen jedno zařízeni se stejnými službami.

3.5 Dostupnost služeb

3.5.1 V ceně služeb bude zajištěno ke dni účinnosti smlouvy a dále po celou dobu její 
platnosti kvalitní pokryti signálem v prostorách budov sídel objednatele, dále pokrytí 
na území ČR a v případě odpovídajících tarifů rovněž na území EU, a to 
minimálně na úrovni běžně poskytovaných služeb ostatním zákazníkům.

3.5.2 Platí pouze pro objednatele Slumeko s.r.o. - v Rámcové dohodě bude uvedeno:
Mimo tato místa bude zajištěno spolehlivé pokryti na odloučených pracovištích 
v lokalitách:

49.658777 N, 17.832038 E (Odry)
49.659378 N, 18.138201 E (Skotnice)
49.689045 N, 18.132564 E (Mošnov)
49.612879 N. 18.102785 E (Závišice)
49.564283 N, 18.168917 E (Lichnov)

Poskytovatel zajisti požadované pokryti signálem pro tyto odloučené lokality 
nejpozději do 6 měsíců ode dne nabyti účinnosti rámcové dohody.

3.5.3 Platí pouze pro objednatele Město Štramberk - v Rámcové dohodě bude uvedeno:

Mimo tato místa bude zajištěno spolehlivé pokrytí na odloučených pracovištích 
v lokalitách:

49.593055 N, 18.11294 E (Štramberk)
49.596133 N, 18.110645 E (Štramberk)
49,59106 N, 18,1174477 E (Štramberk)
49,5770461 N, 18,127215 E (Štramberk)
49,5871230 N, 18,094683 E (Štramberk)

Poskytovatel zajisti požadované pokryti signálem pro tyto odloučené lokality 
nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody.

3.5.4 V případě že ke dni účinnosti smlouvy a dále po celou dobu její platnosti nebude 
zajištěno kvalitní pokryti signálem v prostorách budov sídel objednatele, má 
poskytovatel povinnost uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
20.000 Kč, od tohoto dne pak další pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny uzavřené 
Rámcové dohody s objednatelem bez DPH, za každý den, ve kterém nebude signál 
zajištěn.

3.5.5 V případě nepokryti signálem dle bodu 3.5.2 a 3.5.3 této smlouvy ani do 10 měsíců od 
nabytí účinnosti rámcové dohody, může být tato skutečnost důvodem pro odstoupení 
od rámcové dohody ze strany objednatele. V takovém případě se jedná o podstatné 
porušeni smluvních podmínek. Tlm není dotčena povinnost dodavatele uhradit 
smluvní pokuty a není tlm dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody.

3.5.6 Pokud objednatel v průběhu plněni rámcové dohody zjistí, že jedna nebo více lokalit 
uvedených v Rámcové dohodě není pokryta signálem, je dodavatel povinen provést 
ověřeni signálu do 3 pracovních dnů od doručeni písemné výzvy objednatele. Ověřeni 
dostupnosti signálu GSM pro hlasová mobilní zařízení musí být provedeno přímo 
v prostoru určeném objednatelem za jeho účasti na standardním mobilním zařízeni 
využívaným objednatelem, které je schváleno pro provoz na území CR. Objednatel 
urči k ověření dostupnosti signálu jen takové prostory, které běžně neznemožňujl 
propustnost GSM signálu. Smluvní pokuta bude stanovena ve výši dle bodu 3.5.4.

3.5.7 Nedostaví-li se dodavatel k ověřeni dostupnosti signálu GSM ve lhůtě uvedené v bodě 
3.5.6 je tento objednatel oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel má povinnost 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.
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3.5.8 Pokud dodavatel nepředvede funkčnost signálu objednateli ani do 14 kalendářních 
dnů od doručeni písemné výzvy, může být tato skutečnost důvodem pro odstoupeni 
od rámcové dohody ze strany tohoto objednatele. V takovém případě se jedná o 
podstatné porušeni smluvních podmínek. Tlm není dotčena povinnost dodavatele 
uhradit smluvní pokuty a není tím dotčeno právo objednatele na náhradu případné 
škody.

4. Další požadavky na obchodní podmínky:

4.1 Budou zachována stávající telefonní čísla.

4.2 Výměna SIM karty stávajícímu účastníkovi v případě ztráty nebo poškození (max. 2x ročně 
u každého čísla) nebo v případě potřeby novější verze SIM karty bude zdarma.

4.3 Sjednané jednotkové ceny za služby budou platné po celou dobu platnosti rámcové dohody, 
pokud nebudou nabídnuty během trvání smlouvy ceny výhodnější, tato změna však nesmí mít 
vliv na délku platnosti smlouvy.

4.4 Změna operátora bude zajištěna v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích, věznění pozdějších předpisů. Migrace telefonních čísel bude prováděna 
zdarma. Nefunkčnost přenášené SIM karty nesmí být delší než 12 hodin a musí být, pokud je 
to technicky možné, časově umístěna v hodinách mimo běžnou pracovní dobu. Objednatel 
k tomuto převodu poskytnou nezbytnou součinnost, včetně např. udělení plné moci. Přidáni 
nebo odebrání SIM karet pod smlouvu bude prováděno vždy zdarma, tzn. převody čísel 
v rámci používaného operátora, migrace čísel mezi operátory, aktivace nových čísel.

4.5 Každá změna dohody musí být provedena v souladu s ustanovením § 222 zák. č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek a součet všech změn nesmi překročit 10% původního 
závazku sjednaného rámcovou dohodou, v případě vzniku okolnosti, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat (např. krizové situace, živelné pohromy, válka, ...), pak 
nesmí překročit 30 % původního závazku. (Po dosažení ceny původního závazku nelze již 
zasílat výzvy/objednávky a měnit požadované služby. Uzavřené závazky však zůstávají 
v platnosti). Změny budou prováděny bez obnoveni soutěže v souladu s ust. § 132 odst. 3b) 
zákona, na základě výzvy - objednávky každého jednotlivého objednatele.

4.6 Změny všech nově aktivovaných čísel - tj. nové tzv. účastnické smlouvy, jsou možné vždy po 
dobu do konce platnosti rámcové dohody, bez ohledu na to, kdy bude tato aktivace v průběhu 
smluvního vztahu provedena. Podrobné výpisy v elektronické podobě jsou požadovány v ceně 
služeb. Účastnické smlouvy zůstávají v platnosti do doby obnovení či uzavření nové rámcové 
dohody.

4.7 Objednatel stanoví za svou smluvní stranu kontaktní osobu, která bude oprávněna provádět 
administrátorské úkony, tj. měnit tarify, objednávat SIM karty nebo přístroje a příslušenství, 
blokovat SIM karty, aktivovat či objednávat služby v nabídce dodavatele. Stanovení a odvolání 
kontaktní osoby provede vždy oprávněný zástupce objednatele, a to na formuláři vydaném 
dodavatelem. Vyplněný a podepsaný formulář pak objednatel naskenuje a odešle dodavateli 
prostřednictvím přílohy e-mailu na jeho kontaktní adresu uvedenou ve smlouvě.

4.8 Dodavatel poskytne internetový přístup nebo elektronický nástroj k přístupům k podrobným 
výpisům z účtů objednatele. Každý výpis toho kterého měsíce bude nejméně po dobu dvou 
měsíců umístěn na serveru dodavatele a objednatel musí mít zabezpečený přístup k těmto 
datům prostřednictvím sítě internet Podrobné výpisy budou k dispozici v ceně služeb.

4.9 Dodavatel poskytuje aplikaci pro vnitřní přeúčtovávání, možnosti tisku souhrnných či 
podrobných výpisů, možnosti tvorby různých sestav na míru apod.
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4.10 Na základě objednávky objednatele bude vytvořeno vlče fakturačních skupin v rámci 
objednatele (tedy IČ). Předpokládáno je vytvořeni celkem cca 70 fakturačních skupin 
souhrnně u všech zadavatelů.

4.11 Veškeré uvedené obchodní podmínky jsou objednatelem stanoveny jako minimální 
a dodavatel tak může nabídnout ve smlouvě obchodní podmínky výhodnější. (To však nemá 
mít vliv na hodnocení nabídky.)

4.12 Je sjednána nepřetržitá zákaznická podpora formou osobního konzultanta s definovanou 
časovou dostupností, volání na takovouto podporu je v ceně služeb, tato podpora nesmí být 
plněna prostřednictvím subdodavatele. Mimo pracovní dobu osobního konzultanta bude hovor 
automaticky přesměrován na standardní zákaznickou podporu dostupnou celoročně 
nepřetržitě denně 24 hodin.

4.13 Účtovacím obdobím je kalendářní měsíc, počítáno vždy od prvního dne v měsíci.

4.14 Dodávka předmětu plnění veřejné zakázky bude hrazena na základě daňového dokladu za 
předchozí kalendářní měsíc. Vystaven bude samostatně na objednatele (IČ), jakož i jednotlivé 
fakturační skupiny. V daňovém dokladu budou uvedeny čerpané služby včetně rozpisu hovorů 
dle jednotlivých telefonních čísel. Minimální lhůta splatnosti dokladu bude 30 dni od vystavení.

4.15 Vyúčtování služeb bude dodavatel služeb dodávat objednateli ve strojové čitelném formátu, 
vždy do desátého dne v měsíci za předchozí zúčtovací období.

4.16 Nesplnění kterékoliv obchodní podmínky sjednané v rámcové dohodě, bude posouzeno jako 
porušení smlouvy a objednatel je oprávněn dodavateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z celkové ceny zakázky uvedené v Rámcové dohodě, za každý den, ve kterém bude docházet 
k porušování dohody.

5. Zadávání veřejných zakázek na základě Rámcové dohody

5.1 Dodavatel bude dodávat objednateli služby na základě výzev-objednávek objednatele podle 
specifikace množství a druhů služeb v objednávce uvedených. Potvrzením výzvy-objednávky 
dojde k uzavření smlouvy na poskytování služeb ve výzvě uvedených, za podmínek 
sjednaných v Rámcové dohodě.

5.2 Objednávkou-výzvou mohou být služby požadovány na dobu neurčitou Či určitou, nejpozději 
však mohou být výzvy zaslány a objednávkou služby sjednávány do doby ukončeni platnosti 
rámcové dohody, nebo do doby dosažení finanční výše závazku, vyplývajícího z Rámcové 
dohody, navýšeného maximálně o 10% (§ 222 zákona), podle toho, která z těchto podmínek 
nastane dříve.

5.3 Objednatel v každé výzvě uvede zejména:
- datum vystavení objednávky (výzvy) a její číslo,
- přesnou specifikaci a rozsah požadovaných služeb 
• požadovaný den a čas dodáni služeb
- podpis oprávněné osoby objednatele

5.4 Výzva bude vyhotovena v písemné formě, objednatel nebo jím pověřená osoba nebo subjekt 
je povinna ji doručit poskytovateli služeb osobně, doporučeně, ve formě faxové zprávy nebo 
prostřednictvím e-mailu, a to na:
a) adresa:
b) email:
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Poskytovatel služeb výzvu neprodlené potvrdí a v souladu s Rámcovou dohodou pokud není 
ve výzvě stanoveno jinak, zajistí poskytováni služeb do 12, nejpozději však 24 hodin za 
podmínek sjednaných v Rámcové dohodě.

Poskytovatel může objednateli na zaslanou výzvu nabídnout výhodnější podmínky, než bylo 
v Rámcové dohodě sjednáno.

Doba i rozsah požadovaných služeb mohou být kdykoli upraveny následující výzvou.

Nabídková cena

Nabídková jednotková cena za jednotlivé požadované služby bude stanovena jako nejvýše 
přípustná částka za plnění veřejné zakázky, včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů splněním veřejné zakázky souvisejících a vč. veškerých rizik a vlivů během 
poskytování služeb a zisk dodavatele.

Celková nabídková cena - předpokládaná výše závazku za všechna sjednaná plnění služeb 
dle uzavřených rámcových dohod s jednotlivými zadavateli je stanovena jako maximální 
a zahrnuje všechny související náklady. Do takto stanovené nabídkové ceny musí být 
promítnuty i pořizovací náklady na dodávku a instalaci potřebných telekomunikačních zařízení 
a technologií, pokud je v souvislosti s plněním jednotlivých rámcových smluv bude nutno 
dodat a nainstalovat zadavateli a náklady na případnou demontáž zařízeni a technologií po 
uplynutí smluvního vztahu.

Nabídková cena bude v nabídce jako předpokládaná cena vyplývající ze závazků 
z jednotlivých rámcových dohod uvedena v českých korunách ve struktuře maximálně s 
dvěma desetinnými místy v členění:
Celková cena v Kč bez DPH 
Samostatně výše DPH v KČ 
Nabídková cena v Kčs DPH

Trvání rámcové dohody

Účinnost dohody: Rámcová dohoda nabude platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami, kromě smluv 
(potvrzených výzev/objednávek) se zadavateli, na které 
dopadá povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., kdy 
dohoda nabude účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru 
smluv. Konec účinnosti dohody: 48 měsíců po podpisu
dohody

Platební podmínky:

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Daňový doklad bude vystaven a odeslán objednateli do 5. dne po skončení daného 
zúčtovacího období; zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc.

Pokud faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platné právní úpravy nebo 
náležitosti uvedené výše, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel 
je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s úhradou faktury



8.4 Faktura bude obsahovat souhrnný výpis za jednotlivé SIM karty.

8.5 Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručeni 
daňového dokladu objednateli.

8.6 Úhrada za plnéní veřejné zakázky bude provedena na základě faktury 
vystavené dodavatelem, bankovním převodem na účet dodavatele, uvedený v záhlaví 
Rámcové dohody, v případě změny bankovního účtu, je dodavatel povinen bezodkladně o 
tomto vyrozumět objednatele. V opačném případě se objednatel zprošťuje odpovědnosti.

8.7 Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně, 
pokud nedojde k přístupu ČR k EMU.

Při nedodržení splatnosti daňového dokladu zaplatí objednatel dodavateli úrok z prodleni ve 
výši stanovené zákonem či podzákonnými předpisy.

8.8 V rámcové dohodě, ani v jejich přílohách nebudou pro zadavatele stanoveny žádné další 
sankce.

9. Reklamace

Dodavatel v rámci své nabídky uvede postupy v případě reklamaci.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Právní vztahy mezi zadavatelem a dodavatelem se budou řídit českým právním řádem

10.2 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s nl budou rozhodovány soudy české 
republiky. Smluvní strany si dohodly místní příslušnost soudu dle sídla objednatele. Smluvní 
strany výslovně vylučují možnost řešení sporů prostřednictvím rozhodců či rozhodčích soudů.

10.3 Rámcová dohoda nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami, kromě smluv (potvrzených výzev/objednávek) se zadavateli, na které dopadá 
povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., kdy dohoda nabude účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

10.4 Rámcová dohoda je sjednána na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců od nabytí její 
účinnosti. Platná a účinná rámcová dohoda může být ukončena uplynutím doby, písemnou 
dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí zadavatele bez uvedení důvodu s tříměsíční 
výpovědní dobou, písemnou výpovědí dodavatele bez uvedeni důvodu s šestiměsíční 
výpovědní dobou nebo odstoupením některé ze stran od dohody v souladu s příslušnými 
právními předpisy České republiky. Jiné možnosti ukončení rámcová dohoda nepřipouští.

V dne

Za objednatele

7
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Registr ekonomických subjektů | ČSÚ ----------------------------------------- ---------Page l of l—

ČESKÝ
STATISTICKÝ
ÚŘAD

Výpis z registru ekonomických
subjektů

Upozornění:
Zobrazené identifikační údaje a statistické charakteristiky ekonomického subjektu jsou výsledkem 
vyhodnocení informací dostupných z administrativních zdrojů a slouží účelům státní statistické služby.

Údaje ke dni: 31.7.2018

Identifikace ekonomického subjektu

Identifikační číslo osoby (IČO): 00298077 
Obchodní firma/název: Město Kopřivnice
Adresa sídla / místa podnikání: Kopřivnice, 74221, Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 

Okres: CZ0804 Nový Jičín

Základní územní jednotka: 599565 Kopřivnice

Základní charakteristiky

Statistická právní forma: 801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Datum vzniku: 1.7.1973

Datum zániku:

Institucionální sektor: dle 13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního
ESA2010 zabezpečení)
Činnosti • dle CZ-NACE 84110 Všeobecné činnosti veřejné správy

471 Maloobchod v nespedalizovaných prodejnách

80 Bezpečnostní a pátrací činnosti

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

011 Pěstování plodin jiných než trvalých

Velikostní kat. dle počtu zam. 320 200 - 249 zaměstnanců

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu (http://www.czso.cz) dne: 6.8.2018.

https://apl.czso.cz/irsw/vypis.jsp7praied_kM 1742&ico=00298077 06.08.2018

http://www.czso.cz
https://apl.czso.cz/irsw/vypis.jsp7praied_kM
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CENOVÁ KALKULACE SLUŽEB

Kompletní ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky viz příloha návrhu Rámcové smlouvy. Uváděné ceny jsou: v 

Kč bez DPH, po uplatněni slev, u hlasových služeb za minutu (spojeni je od zaátku účtováno po vteřinách - 

tarifikace 1+1).

Hlasové tarify

Minutový tarif 
(Profi na miru 1)

Neomezený tarif 
bez dat

(Profi na miru 2)

Neomezený tarif .
s daty 3 GB 

(Profi na míru 3)

Neomezený tarif 
s daty 10 GB 

(Profi na míru 4)

Měsíční paušály 19,05 189,- 309,- 399,98

Volné minuty 20 neomezeně neomezeně neomezeně

Volné SMS 20 neomezeně neomezeně neomezeně

Volná data (GB) 0 0 3 10

Sazby

T-Mobile 0.60 * * *

Ostatní šitě v ČR 0,60 * * *

SMS 0,60 * * *

VPS * *

K uvedeným cenám přistupuje DPH v platné výši (aktuálně 21%). Veškerý provoz ve VPN e zahrnut v ceně
měsíčního paušálu příslušné SIM karty a nedochází k odečtu volných minut. Cena služby označené ve výše 
uvedené tabulce * je zahrnuta v ceně měsíčního paušálu příslušné SIM karty využívajíc! takovou službu.

Datové tarify a zvýhodněni

Požadovaný FUP 300 MB 1,5 GB 3 GB 10 GB 30 GB

Nabízený FUP 400 MB 1,5 GB 3 GB 10 GB 30 GB

Měsíční paušál 74,99 98,99 149,99 250,- 400,01

K uvedeným cenám přístupuje DPH v platné výši (aktuálně 21%).

Tabulka pro sestaveni ceny 

Následuje vyplněná příloha č. 4 ZD.



PřPoha i. 4

CELKEM ZA VŠECHNY SPOLEČNÉ ZADAVATELE

Onth požadované stužky Jednotka
Předpokládaný 
počet SIM karet 
pod smlouvou

Předpokládaný 
počet Jednotek a 

másle

CSM ZA JEDNOTKU 
bez DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
NĚSfC bez DPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAU8AL (voláni do všech síti) 1 SIM /másle 115 189.00 21 735.00
odchodí SMS do všech sílí 1 ks 4855 1%.. "'"KZlZL: ■r.*-':'1.

MMS do všech síti 5 ks 78 2.00' 156.00
vctani do i minuta 16656
volání rtcvv&echsitt i minuta .....................49/20

—q
2. Neomezený Uuif» daty (min. 3 G8) - PAUŠÁL, {voláni do všech šití} i SíM/mésic 75 ;. -.v.... ■ • 309.00 í 21 82».OOl
odchon do všech síti 1 ks 3 852

"* n MMS do všech sitl 1 ks ......... >-! 60 2.OČI| 120.00
).'wl do VPN 1 minuta 7 275 ***—"""Tm,, umí------ j

*i do všech sltl 1 minuta 17 060

1 GB 81

3. Neomewrv tarif» daty (min. 10 GB) - PAUŠÁL (yvUríi do všech sltii (aňírr nepoužíván} 1 SiM í měsíc -----------------------ÍS, .....  ... 399.5*1 3999.801

odchod MMS do vtech sltl i ks f> 2.C# 12.00l
voláni do VPN 1 minuta 1 (510
volání do všech slil 1 minuta 2 030

data 1GB 33
i!is T.-SŠT.Í1-
4. Minutový tarif • PAÍ4ÁL (tarifikace 1+i) 1 SIM f mftsic '*543 "ŽŮ 394.161

voláni do VPN 1 minuta 82 775
—

vdáni do všech sin 1 minuta 66 7ŤÍ? 41232.001
odchod SMS do všech sin 1 ks 40 ?>■!'; 0, 24564.00!
odchod MMS do všech síti i ks 370 3.W;í 740.MÍ

' vcV v ^ ti

6. Datová služby - Internet v mobilu k tarifům í. 1. a 4.:
5.a) MoMnl datová služba a FUP 300 MB (ofedooklad v 6B) 1 SIM/ másle 217 58.6 74.99 16 272.83
S.b) Mobšnl datová služba s FUP 1.5 GB (ptotooklad v GB) 1 SIM / másle 113 96.4 98.99 11 185.87
5.c) Mobilní datová služba s FUP 3 GB (piedpoMsd v GB) 1 SIM/másle 19 39,3 149.99 2849.81
S.d) MoMnl datová služba s FUP 10 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/másle 2 15 250.00 500.00
T/Jt\ W^SfSSSSraíKSSKSf®s» rr.>

|8. Datové služby - Internet na cesty (notaboek, tablet, USB modem) (samostatný tarif): I
6.e) Mobšnl datová služba a FUP 3 GB (ofedooklad v GB) 1 SIM / másle 9 6.5 149.99 1349.91
S.b) Mobšnl datová skdba s FUP 10 GB (ofedooklad v GB) 1 SIM / másle 3 14.1 250.00 750.00
B.c) Mobšnl datová služba s FUP 30 GB (zatím nepoužíván) 1 SIM / másle 1 5 400.01 400.01

mmm&imšM
|7. Datové služby M2M - datový tarff pro sledováni vozidel |

1 Datová služba a 5 šffl větných jednotek 1 SIM / másle 60 15.00 750.00
Idata ned volné letMotkv 1kB 2 0.02 0.04

|8. Duplicitní SIM karta do Hného zaffzanl (ke zvolenému tarifu) * zatím nepoužíván: 1
|Druhé SIM karta - aktivní bude vždy len iedno zafizen! se stejnými službami 1|1 SIM/másle I I 4| 1 99.0011 396.001

PrasrSBWIPíHSMI

jveikeré cenové údaje doplní účastník zadávacího řízení



8 CD S DOKUMENTY

Nabídka T-Mobile Czech Republlc pro město Kopřivnice [7.8.2018]



9 DOKLADY DLE ODST. 12.1.2 ZD

TMCZ na základě tohoto požadavku na přiloženém CD (viz kapitola „CD $ dokumenty* výše v nabídce) zadavateli 

předkládá požadované dokumenty, a to konkrétně:

Příloha č. 1 - Přehled organizační struktury končící jediným vlastníkem

Příloha č. 2 - Výroční zpráva společnosti Deutsche Telekom AG za rok 2016

Příloha č 2a - Překlad str. 17 Výroční zprávy společnosti Deutsche Telekom AG za rok 2016 do ČJ

Příloha č. 3 - Zakladatelská smlouva společnosti Deutsche Telekom AG

Příloha č. 4 - Rozhodnutí statutárního orgánu o vyplaceni podílu na zisku

Příloha č. 5 - Annual financial statements as of December 31,2016

Příloha č.6-Výpis z obchodního rejstříku společnosti Deutsche Telekom AG

Dodavatel uvádí a organizační strukturou (viz Příloha č. 1) dokládá, že jeho jediným vlastníkem je společnost 

Deutsche Telekom AG. Pro naplněni požadavků § 122 odst. 3 ZZVZ je tak nezbytné prokázat skutečné majitele 

této mateřské společnosti.

V této souvislosti proto odkazujeme na přiloženou Výroční zprávu za rok 2016 (Příloha č. 2), ve které je na str. 17 

graficky znázorněna akcionářská struktura společnosti, ze které vyplývá, že jedinou entitou držící vlče než 25 % 

podílu společnosti Deutsche Telekom AG je s celkovým podílem cca 32 % Spolková republika Německo, a to jak 

přimo, tak skrze banku KfW, která je rovněž vlastněna Spolkovou republikou Německo. Z povahy věci pak nelze 

za tímto subjektem identifikovat konkrétní fyzickou osobu jako skutečného majitele.

Dále z výroční zprávy vyplývá, že soukromí investoři vlastni 14,1 % a investiční společnosti 53,9 % vlastnického 

podílu, nicméně se jedná o velké množství osob z mnoha zemí, přičemž žádná entita, a tedy ani žádná fyzická 

osoba, nevlastni podlí přesahující 25 %. Uvedené je zřejmé zejména z dokumentu „Annual financial statements 

as of December 31, 2016“ (Příloha č. 5), který je veřejně dostupný na adrese

https://www.telekom.com/en/investor-relations/publications/financial-iesults, záložka rok 2016, sekce „Financial 

statement & Summary of share property*. Zde na str. 17 v tabulce jsou uvedeni držitelé větších podílů, přičemž je 

zřejmé, že žádný ze zde uvedených (s výjimkou Spolkové republiky Německo) nedrží vlastnický podlí přesahující 

25%.

Ve smyslu § 4 odst. 4 písm. a) bod 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financováni terorismu, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákon") tedy žádná entita (s 

výjimkou Spolkově republiky Německo) nedisponuje vlče než 25 % hlasovacích práv čl vlče než 26 % 

podílem na základním kapitálu. Z uvedených podkladů je současně zřejmé, že vzhledem k významné 

fragmentaci vlastnických podilů nemohou existovat entity Jednající ve shodě, které by takový podlí větší než 

25 % držely společně.

Dále si dále dovolujeme uvést, že skutečného majitele nelze identifikovat ani postupem dle § 4 odst. 4 bod 3 

zákona, tedy ze Zakladatelské smlouvy společnosti Deutsche Telekom AG (Příloha č. 3), ani z Rozhodnuti 

statutárního orgánu o vyplaceni podílu na zisku (Příloha č. 4).

Nabídka T-Mobile Czech Republic pro město Kopřivnice (7.8.2018)
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je tak třeba postupovat dle $ 4 odsl 4 bod 4 zákona a jako 

skutečné majitele T-Mobile Czech Republic a s. je třeba nahlížet členy statutárního orgánu společnosti 

Deutsche Telekom AG, jejichž identifikace je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku, který přikládáme 

(viz Příloha č. 6.).

V Praze dne 7.8.2018

Nabídka T-Mobile Czech Republic pro mésto Kopřivnice [7.8.2018]



10 PÉČE A PODPORA PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY

Porn: TMCZ pro odstranění jakýchkoliv pochybností prohlašuje, že pro zadavatele zajisti poskytováni služeb a dodávek v 

rozsahu a kvalitě požadovaně v zadávací dokumentaci pfedmětné veřejné zakázky, především pak v její příloze č. 5 

.Obchodní podmínky"). Zde uvedené požadavky a podmínky představuji minimální úroveň poskytovaných služeb, kterou se 

TMCZ zavazuje dodržet a zajistit po celou dobu tn/ání smlouvy. V připadá rozporů mezi touto nabídkou a zadávací 

dokumentaci máji přednost ustanoveni zadávací dokumentace a TMCZ se je zavazuje beze zbytku splní

10.1 Account team

Pro zajištěni kvalitní podpory a komfortního užíváni našich služeb poskytuje společnost T-Mobile pro své klíčové 

zákazníky služby vyškoleného a profesionálního Account teamu sestávajícího z Manažera prodeje klíčovým 

zákazníkům a Osobního konzultanta Zákaznického centra - Business.

Manažer prodeje klíčovým zákazníkům přidělený Vaší společnosti bude řešit otázky týkající se komunikačních 

potřeb Vaší společnosti. V průběhu trváni smluvního vztahu Vám bude plně k dispozici jako hlavni kontaktní 

osoba pro řešeni Vašich požadavků týkajících se změn smluvního vztahu. Na vyžádáni možnost jednáni s 

obchodním zástupcem v místě Vašeho sídla.

Osobní konzultant - Zákaznické centrum - Business

Pro podporu klíčových zákazníků bylo vytvořeno Zákaznické centrum - Business. Toto centrum péče o klíčové 

zákazníky je hlavním místem, kde Vám budeme poskytovat nadstandardní podporu prostřednictvím našich 

nejzkušenějšich konzultantů. Ti budou vždy usilovat o to, aby nalezli pro Vás ta nejlepšl řešeni všech Vašich 

požadavků či dotazů spojených s provozem mobilních telefonů a nabízenými službami.

Pro zajištěni maximální péče Vám jako klíčovému zákazníkovi bude přidělen osobni konzultant, na kterého budou 

automaticky směrovány Vaše hovory po zavoláni na telefonní číslo 4644 (zkrácená volba ze sítě T-Mobile 

zdarma).

Osobni konzultant nebo jeho zástupce Vás bude proaktivně informovat o novinkách a možnostech nastaveni 

jednotlivých služeb, zodpoví veškeré Vaše dotazy.

Osobni konzultanti jsou Vám k dispozici každý pracovní den od 8:30 do 17:00 hodin. Mimo tuto dobu budete 

automaticky přesměrováni na konzultanty našeho Zákaznického centra Business nebo máte možnost zadávat 

požadavky či hlásit poruchy nonstop prostřednictvím e-mailu nebo webovóho rozhraní.

Pro komunikaci s naši společnosti prostřednictvím Zákaznického centra - Business si můžete zvolit kontaktní 

osobu/y uvnitř Vaši společnosti. Můžete jf/jim dát práva nastavovat či měnit služby nebo požadovat změny 

nastaveni ve Vyúčtováni služeb a fakturačních údajích. Dokumenty, ve kterých je vše podrobněji popsáno, Vám 

budou předány po podpisu smlouvy. Zaměstnancům Vaši společnosti, kteří nebudou kontaktními osobami, bude 

poskytnuta přednostní péče pro koncové uživatele na našem Zákaznickém centru.

Nabídka T-Moblle Czech Republic pro město Kopřivnice [7.8.2018]



Kontakt na Zákaznické centrum - Business

Tel.: 4644 (ze sítě T-Mobile zdarma)

Fax:

Email:

Internet: www.t-moblle.cz sekce Firmy a veřejná správa, Můj T-Mobile

Vaše požadavky či dotazy směrované přes výše uvedené kontakty budou automaticky přepojeny nebo předány 

na Vašeho osobního konzultanta.

Pro potřeby komunikace se Zákaznickým centrem - Business si může Vaše společnost určit osoby, které mohou 

dle stanoveného oprávněni provádět jednotlivé činnosti. Při vzájemném kontaktu rozlišujeme tyto typy Vámi 

určených osob:

Zodpovědná osoba - osoba, která je oprávněna k podpisu objednávek, převodních formulářů, stanovuje ostatní 

niže uvedené osoby a má stejná práva jako oni.

Administrátor služeb - nastavuje profity jednotlivým uživatelům (zaměstnancům Vaši firmy), může aktivovat a 

deaktivovat jednotlivé služby, je oprávněn měnit nastaveni služeb a tarifů, tyto změny má možnost provádět i 

hromadně prostřednictvím internetové služby Můj T-Mobile.

Administrátor financi - má na starosti vyúčtováni a platby, je oprávněn nastavovat parametry týkající se 

Vyúčtováni služeb, může měnit způsob úhrady Vyúčtováni služeb, fakturační adresu, aktivovat/deaktivovat 

Podrobný výpis hovorů a měnit jeho formu apod.

Administrátor systémových řešeni - osoba starajíc! se o nastaveni systémových služeb jako například Privátní 

podnikové sítě.

Uživatel - je zaměstnanec Vaši společnosti, kterému je přidělena SIM karta s telefonním číslem. Prokazuje se 

heslem, které je stanoveno individuálně ke každé SIM kartě (může být pro všechny karty stejné či pro každou 

kartu jiné). Uživatel může změnit pouze nastaveni své hlasové schránky a zablokovat kartu pro případ krádeže či 

ztráty mobilního telefonu.

Odděleni podpory technických, datových a multimediálních služeb

Mimo služby a péči poskytovanou přímo Zákaznickým centrem je Vám k dispozici také naše Odděleni podpory 

technických, datových a multimediálních služeb (TDMS).

Zde jsou Vám k dispozici naši odbornici na datové služby - ochotně Vám poradí při využíváni služeb jako je 

GPRS/EDGE/3G/LTE Internet, speciálních služeb jako je Privátní podniková sif či T-Mobile Dlrect, nebo Vám 

pomohou řešit komplikace, se kterými se můžete při využíváni našich služeb setkat

Na Odděleni podpory technických, datových a multimediálních služeb Vás mohou přepojit konzultanti našeho 

Zákaznického centra.

Značkové a partnerské prodejny:

Vlče než 40 Značkových a vlče než 100 Partnerských prodejen po celé České republice, jéjich úplný přehled s 

adresami je k dispozici na httDs://www.t-mobile.cz/Drodeíny

Nabídka T-Mobile Czech Republic pro město Kopřivnice [7.8.2018]
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10.2 Vyúčtování služeb - Řízení Vašich výdajů

Nedílnou součásti hromadné či skupinové faktury je souhrnný výpis za jednotlivé telefony, který definuje částku 

provolanou konkrétním telefonem. Pro absolutní kontrolu mobilních telefonů je samozřejmě k dispozici i služba 

podrobných výpisů (přehled odchozlch i příchozích spojeni včetně SMS, MMS, dat, a další). Všechny dokumenty, 

které od nás dostáváte v papírové formě, Vám mohou být zpřístupněny v elektronické formě přes aplikaci 

Správce firemních nákladů.

Poplatky za provoz mobilních telefonů mohou být uvedeny společně na jedné hromadné faktuře, mohou být 

rozděleny na několik skupinových faktur (např. podle nákladových středisek či lokalit) nebo může být pro každou 

SIM kartu vystavena samostatná faktura.

10.3 Reporting - Správce firemních nákladů

Správce firemních nákladů III je poskytován bezplatně a slouží k zobrazení, tisku, exportu a přeúčtováni 

Vyúčtováni služeb, Souhrnného účtu a Podrobného výpisu hovorů. Doklady si zákazník může stahovat přes 

Internet. Stažené doklady lze ukládat a dále zpracovávat na lokálním PC zákazníka. Úplný návod k této aplikaci 

je nepřetržitě dostupný na http://www.t-mobile.cz/sfn.

Správce firemních nákladů III dále umožňuje:

uživatelský export dat v různých formátech (XML, CSV, TXT...)

zabezpečený přistup přes Internet

přeúčtováni nákladů zaměstnancům

rozesíláni emailů zaměstnancům

rozpočítáváni množstevních slev

pojmenováni telefonních čísel

definici a zohledněni limitů

definici a práci se skupinami

rozsáhlé analýzy a manažerské reporty nad fakturačními doklady (filtry, výstupy v textové nebo grafické 

podobě)

přehled odchozlch i příchozích spojeni včetně SMS, MMS, dat, a další.

- připojeni zabezpečeným typem komunikace

přidělováni přístupových práv a definici roli uživatelů

zálohováni podrobných výpisů po dobu 2 měsíců a elektronických kopii faktur po dobu 6 měsíců 

přístupy budou podle IČ, bez vzájemného propojeni
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11 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKŮM

11.1 Hlasové služby

Mobilní hlasové služby kromě základních funkcionalit příchozích I odchozich hlasových hovorů do/že všech 

tuzemských a zahraničních mobilních i pevných sftl, bezplatného voláni na tísňové linky, SMS a MMS zpráv 

do/ze všech tuzemských mobilních šiti i v zahraničí, poskytuji zákazníkům i široké spektrum doplňkových služeb, 

mezi néž patři například záznamová schránka, voláni do hlasové schránky, informace o zmeškaných hovorech 

formou zaslané SMS na číslo účastníka, informace o znovu dostupnosti volaného, přesměrováni (na jiný telefon 

nebo do hlasové schránky) a blokováni hovorů, signalizaci dalšího příchozího hovoru, přidrženi hovoru, 

konferenční hovory, možnost skryti telefonního čísla, informační služby, identifikace volajícího, voláni na tísňové 

linky, apod. Aktivace těchto doplňkových služeb je bezplatná. Aktivace konkrétního hlasového tarifu je volitelně 

nastavitelná a je možněji v průběhu doby plněni smlouvy měnit.

11.1.1 Mezinárodni voláni a roaming

T-Mobile Czech Repubiic má uzavřenu smlouvu s vlče než 400 roamingovými partnery po celém světě. Jejich 

aktuální seznam naleznete na Internetových stránkách' www.t-mobile.cz/roaming. Možnost bezplatné aktivace a 

deaktivace služeb roaming (hlasových/SMS a datových společně nebo odděleně) a mezinárodni hovory na všech 

užívaných SIM kartách na základě žádosti kontaktní osoby.

11.1.2 T-Mobile Podniková Siť

T-Mobile Podniková sif (PS) je služba, která Vám nabízí způsob jak vytvořit systém vnitropodnikové komunikace 

za přijatelných investičních nákladů. Umožňuje efektivní komunikaci uvnitř firmy, ale i s obchodními partnery a 

dalšími často používanými čísly. PS umožňuje propojit všechny firemní telefony do jedná virtuální sítě, která se 

svým chováním podobá pobočkovým ústřednám. Získáváte tak možnost komunikovat se svými kolegy a dalšími 

často používanými čísly pomoci zkrácené volby. Prostřednictvím PS můžete pružně definovat a ovlivňovat interní 

a extern! komunikaci ve společnosti v závislosti na Vašich specifických potřebách a mít tak plně pod kontrolou 

výdaje za telekomunikační služby. TMCZ zřidl PS v rozsahu minimálně dle požadavků uvedených v zadávací 

dokumentaci.

Výhody služby PS:

- Možnost jednoduše elektronicky nastavit pravidla, kam mohou zaměstnanci volat a jaké hovory mohou 

přijímat - pro definované skupiny uživatelů i pro jednotlivé SIM karty včetně blacklistu/whitelistu.

Možnost odlišeni soukromých hovorů od pracovních symbolem *.

Možnost postupně přesměrovávat příchozí hovory na další zvolená telefonní čísla (multipřesměrováni).

• Možnost odlišení hovorů realizovaných v rámci jednotlivých projektů.
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11.2 Datové služby

Máte možnost zvolit řešeni, které bude nejvíce vyhovovat Vašim požadavkům. Využitím služeb 

GPRS/EDGE/3G/LTE získáte za měsíční poplatek potřebný objem dat pro Vaši datovou komunikaci. V místě 

připojeni je nabízena služba s nejvyšši možnou dostupnou rychlosti. TMCZ umožňuje používat v rámci nabídnuté 

služby vlče různých alternativních technologii v závislosti na výhodnosti jejího použiti vzhledem k místním 

podmínkám. Nabízíme vám ty nejmodemějšf mobilní datové služby. Ke svým emailům, internetu nebo k Vaši 

vnitrofiremni síti můžete mit přistup odkudkoliv a kdykoliv • z domova, práce, chaty apod. Ať už potřebujete 

pracovat s emaily, plánovat schůzky on-íine, vyhledávat informace na internetu či intranetu nebo pracujete s daty 

profesionálně, vždy vám nabídneme takové řešeni, které přesně vyhovuje Vašim potřebám. Aktivace datových 

služeb je u všech SIM karet volitelně nastavitelná včetně možnosti úplného zamezeni datových přenosů u 

vybraných uživatelů jak v ČR, tak i pro roaming.

11.2.1 T-Mobile GPRS

Pokrytí - GPRS pokrývá 97% území a 99,8% populace České republiky.

Průměrná doba odezvy 600 ms.

11.2.2 T-Mobile EDGE

Pokrytí - technologie EDGE pokrývá 97% území a 99,8% populace české republiky.

Průměrná doba odezvy 250 ms.

11.2.3 T-Mobile UMTS (3G)

Pokryti - technologie UMTS pokrývá 51,6% území a 86,9% populace České republiky 

Průměrná doba odezvy 60 ms.

11.2.4 T-Mobile LTE

Pokrytí - technologie LTE pokrývá 88,9% území a 96,1% populace České republiky 

- Průměrná doba odezvy 50 ms.

Pokrytí • technologie UMTS a LTE společně pokrývají 89,9% území a 98,7% populace České republiky.
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12 MOBILNÍ telefony a příslušenství

Společnost T-Mobile má ve své běžné nabídce vlče než dvě desítky mobilních telefonů (viz příloha č. 1). Ke všem 

dodávaným telefonům zajišťujeme širokou škálu příslušenství.

12.1 Zajištění dodávek

Ve standardních případech je zboží (mobilní telefony a příslušenství, SIM karty) dodáno kurýrní službou do dvou 

pracovních dnů od potvrzení Vaší objednávky zdarma kamkoliv na území České republiky. V případě urgentních 

dodávek je možno se individuálně domluvit na zkráceni této lhůty.

12.2 Záruční a pozáruční servis

T-Mobile poskytuje záruku na telefonní přístroje a jejich příslušenství, která je dodáváno standardně s těmito 

přístroji, v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců.

Stejně jako u dodávek mobilních telefonů a příslušenství bychom Vám rádi vyšli vstříc i při uplatňováni reklamaci 

mobilních telefonů či příslušenství. Poruchu mobilního telefonu či příslušenství nahlásíte na Zákaznické centrum 

- Business (hovor je z mobilního telefonu T-Mobile zdarma). Kurýrní služba nejpozději do 48 hodin vyzvedne 

reklamovaný přistroj a zapůjčí náhradní zařízeni na dobu opravy.

Rádi Vám zajistíme opravu, na níž se záruka již nevztahuje. Přibližná cena opravy Vám bude sdělena při 

nahlašování závady. V připadá Vašeho souhlasu s předběžnou cenou bude oprava provedena a následně 

vystaven daňový doklad. Pokud by nebyl předběžný odhad výsledné ceny přesný (servis např. rozhodne o 

výměně nákladnějšího dílu) a výsledná cena opravy by překročila cenu předběžnou o více než 30%, budeme od 

Vás požadovat písemný souhlas s provedením opravy.
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13 CENOVÁ KALKULACE SLUŽEB

Kompletní ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky viz příloha návrhu Rámcové smlouvy. Uváděné ceny jsou: v 

Kč bez DPH, po uplatněni slev, u hlasových služeb za minutu (spojeni je od zaátku účtováno po vteřinách - 

tarifikace 1+1).

Hlasová tarify

Minutový tarif 
(Profi na míru 1)

Neomezený tarif 
bez dat

(Profi na míru 2)

Neomezený tarif 
s daty 3 GB 

(Profi na míru 3)

Neomezený tarif 
s daty 10 GB 

(Profi na míru 4)
Měsíční paušály 19,05 189,- 309,- 399,98

Volné minuty 20 neomezeně neomezeně neomezeně

Volné SMS 20 neomezeně neomezeně neomezeně

Volná data (GB) 0 0 3 10

Sazby

T-Mobile 0,60 * * •

Ostatní sítě v ČR 0,60 * * •

SMS 0,60 * *

VPS • • •

K uvedeným cenám přistupuje DPH v platné výši <(aktuálně 21%). Veškerý provoz ve VPN e zahrnut v ceně
měsíčního paušálu příslušné SIM karty a nedochází k odečtu volných minut. Cena služby označené ve výše 
uvedené tabulce * je zahrnuta v ceně měsíčního paušálu příslušné SIM karty využívající takovou službu.

Datové tarify a zvýhodnění

Požadovaný FUP 300 MB ' 1,5 GB 3 GB 10 GB 30 GB

Nabízený FUP 400 MB 1,5 GB 3 GB 10 GB 30 GB

Měsíční paušál 74,99 98,99 149,99 250.- 400,01

K uvedeným cenám přístupuje DPH v platné výši (aktuálně 21%).

Tabulka pro sestaveni ceny 

Následuje vyplněná příloha č. 4 ZD.
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CELKEM ZA VŠECHNY SPOLEČNÉ ZADAVATELE
Příloha č. 4

Dru/l požadované sluíby

i

Jednotka
PfodpoUtdanf
podat SIM karet 
pod smlourou

Pfedpoěttdani 
podař jednotek za 

město

CENA ZA JEDNOTKU 
ber DPH Kč

CELKOVÁ CENA ZA 
MĚSlCbtaDPH

1. Neomezený tarif bez dat - PAUSAL (voláni do ví ech sKO * SIM / méslc 115 189.00 21 735,00
adchozl SMS do ví ech slb ‘ks 4 85.1 j". . --»■

oschozl MMS do všech alb ‘ ks 76 ;.0C| 156,00
vnbM do VPN i minuta 18 855
vol«r»l do víteeh šili ? minuta M 720 • 1 1 11 —rhÍM:~i • >•<«

21 KS». t:2. Neomezený tarif a daty frrstn. J GB) - PAÚÍÁi. (voláni do všech sítí) i 1 SIV / méslc yi . .„t.......;k. .„v. S ;,r
odchmrf SMS do vtech sffl j • ks 38S2|
odejít MMS do všech eW f í ks 60| ' 120.00
volem do VPN i i minula
volání do všech šiti 11 minula 17060
dští) |l GB 81

j 113. ^omezený tarif g datv (min. 10 G8) - PAUŠÁL (voláni do všech »ftí| ústim nepoužíván) 1 SIM / rndsi»:. 10 •■——«-y.1KL_  ..... .. Uřtří-i'*-'odchod SMS do všech slb 1 ks 350
ixlchozl MMS do všech sHI i ke 6 2.001 12,00
volání ůrt VPN i minka 1010
vílími do vtech s(0 i minuta 2030
dala 1GB •■*.•'.‘.■•.7* , Syi*jy, :• 33

4. Minutový tarif - PAUŠÁL (tarifikace 1+1) 1 SIM / m6s)c 1643 129 394.';-
voláni do VPN 1 minka -- 822%
volání do všech síti i minia 68 72C ae«i 41232W
orferazř SMS do vtech alb i ks 40 94tí 0.CP) 24 564,ť- í
odrhozf MMS do vtech alb i ks • • ••f! 370 2.0CÍ 7-< ■■■■■■')

-■/k.t; vr
5. Datové služby - Internet v mobilu k tarifům 1.1. a 4.:
s.a) Motám datová etufba s FUP 300 MB Icfedeoklad v GB) 1 SIM / másle 217 58.6 74.99 18 272.83
5.b) MobSnl datová utužte s FUP 1.5 GB lofedDOWad v GB) 1 SIM/méslc 113 96.4 98.99 11 185.87
5.0 Mobilní datová služba e FUP 3 GB (ofedooklad v GB) 1 SIM /méslc 19 39.3 149.99 2849.81
íi d) MohW datová skzžba e FUP 1ti GB (zatím nepoužíván) 1 SIM/méslc 2 16 250.00 500.00

6. Datové služby • Internet na cesty (notebook, tablet, USB modem) (samostatný tarif);
6.8) MobW datová služba s FUP 3 GB (cfedooklad v GB) 1 SIM/méslc 91 6.5 149.99 1 349.91
S.b) Mobsm datová služba e FUP 10 GB (oředpoklad v GB) 1 SIM /méslc 3 14.1 250.00 750.00
O.e) MebOhf datová služba s PUP 30 GB (zatím neooužívAn) 1 SIM /méslc li 5 400.01 400.01

1 ............ "
?. Datová služby M2M • datový tarif pro sledováni vozidel
Datová služba 8 5 MB volných jednotek ! SIM/méslc 50| 1 16.00 750.00
data nad volná tednotky 1 kD I 2l 0.02 0.04

................................................... ...... ............................. ............. 35^:IC; -^n;. MU
s. Ovuilsitnl SIM karta do Jiného zařízeni (ke zvolenému tarifu) • zatím nenoužlvén:
Dr.ma SIM karta-aktivní bude vždy len ledno zařízeni se eteinýml službami llSIM/mésic 1 4| • .. ........ ...íl 99.001 396,00

jfeta&ShgawiiltiMrfliUto^

{Veškeré cenové údaje doplní účastník zadávacího Mženi |



14 OSTATNÍ

14.1 Pokrytí

T-Mobile dbá o neustálý rozvoj své GSM šité. Signálem pokrýváme vioe než 99% české populace a vlče než 

99,8% silnic třídy E1 na území ČR. Pokryti GSM odpovídá pokryti technologii EOGE. Kvalita šité je pravidelné 

monitorována měřicím týmem a případné závady jsou ve velmi krátkých časových intervalech odstraňovány. 

Případné nespokojenosti se stavem šitě je možné hlásit na Zákaznické centrum - Business, kde je okamžitě 

zahájen proces na odstraněni tohoto stavu.

Případný nedostatečný signál může zákazník kdykoliv nahlásit na linku technické podpory nebo svému osobnímu 

konzultantovi, jak je uvedeno na jiném místě této nabídky. Naše technické odděleni vyhodnotí dostupné statistiky, 

případně do dotčené lokality vyšle měřici tým. Na základě analýzy těchto dat navrhneme nejlepš! možné řešeni 

(např. vytvořeni vnitřního rozvodu signálu, úpravu výkonu a nastaveni směru antén stávajícího vysilače, zřízeni 

mobilního vysilače, apod.) včetně předpokládaného časového plánu realizace.

Mapy pokryti

Aktuální podrobné mapy pokryti dle jednotlivých technlogii jsou nepřetržité dostupné vzdáleným přístupem na 

internetové adrese https://www.t-mobile.cz/DodDora/maDa-Dokrvti.

T-Moblle Provozní a dohledové centrum

T-Mobile Provozní a dohledové centrum sleduje nepřetržitě 24/7 přenosovou síť včetně všech BTS stanic. 

Servisní tým zajišťuje eliminaci všech výpadků a přerušeni šitě. Statistiky provozu a kvalitativní parametry jsou 

automaticky zaznamenávány u všech prvků sítě.

14.2 Přenositelnost mobilních čísel

Do sítě T-Mobile si přinášíte pouze své telefonní čisto, to je vždy spojeno s výměnou SIM karty stávajícího 

operátora za SIM kartu T-Mobile. Po přeneseni budete moci využívat všech T-Mobile služeb. Proces přeneseni 

telefonního čísla se řidl platným opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu a zákonem o 

elektronických komunikacích. TMCZ přenesení čišel provede bezplatně, případně na svoje náklady.

TMCZ pověřeným zaměstnancům (administrátorům služeb) zadavatele poskytne podporu pň procedurálním 

řešeni přenosu čišel, když je bude informovat o naplánovaných terminech přeneseni čísel, zdarma dodá nové 

SIM karty na libovolné místo v ČR a poskytne podporu při případném přenášeni dat na nové SIM. Přenos 

telefonních čísel (např. bloků čísel nebo čišel jednotlivých organizaci) bude probíhat řízené po vzájemné dohodě 

a po odsouhlaseni účastníka.

Postup přeneseni mobilního telefonního čísla je následující:
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Uzavřete novou účastnickou smlouvu (obdržíte novou SIM kartu, která je předaktivovaná a čeká na 

přeneseni Vašeho čísla).

Vyberete si termín přeneseni telefonních čísel, ke kterému zadá T-Mobile požadavek na přeneseni 

telefonních čísel od opouštěného operátora.

- Podáte výpověd u svého stávajícího poskytovatele služeb a požádáte o vygenerováni Čísla Výpovědi 

Opouštěného Poskytovatele (dále jen ČVOP).

• Předáte vygenerovaný ČVOP T-Mobile.

V naplánovaný den přeneseni telefonních čísel mezi 0:00 a 2:00 hodin deaktivuje stávající operátor SIM 

kartu ve svých systémech, proběhne přenos a nejpozději v 6:00 hodin ráno je SIM karta aktivována v 

systémech nového operátora (v období mezi půlnoci a Šestou hodinou ranní je přerušeno poskytováni 

služeb).

Vyměňte si v mobilním telefonu nefunkční SIM kartu původního operátora za novou SIM kartu T-Mobile, 

kterou jste obdrželi při uzavřeni účastnické smlouvy.

- O všech krocích v rámci přeneseni telefonního čísla k TMCZ je zákazník informován SMS zprávou nebo 

e-mailem.

14.3 Zajištění kontinuity podnikání ve společnosti T-Mobile

T-Mobile má zpracovány plány kontinuity podnikáni (Business Continuity Plans) k zajištěni chodu kritických 

procesů pro případy úplné ztráty jedné z kritických lokalit. Pro zajištěni kritické technologické podpory jsou 

zpracovány plány obnovy po havárii (Disaster Recovery), které zajišťuji včasné obnoveni provozu při úplné ztrátě 

jednoho z datových center, popř. při ztrátě centrálních síťových prvků. Plány jsou pravidelně aktualizovány a 

minimálně jedenkrát ročně testovány.

Společnost je stanoveným subjektem kritické infrastruktury, spolupracuje s Hasičským záchranným sborem při 

plánováni nezbytných dodávek a zpracovává plán krizové připravenosti, který je součásti krizového plánováni 

hlavního města Prahy.

Nabídka T-Mobile Czech Republic pro město Kopřivnice [7.8.2018]



15 PROHLÁŠENÍ O POČTU LISTŮ

Následuje požadovaný dokument dle ZD.

Nabídka T-MoWle Czech Řepublic pro mésto Kopřivnice [7.8.2018]



Prohlášení o počtu listů v nabídce

uskutečněné v souvislosti s podáním nabídky na veřejnou zakázku „telekomunikační mobilní služby 

pro město Kopřivnice a jiné veřejné zadavatele" pro zadavatele město Kopřivnice, IČ 00298077, 

(dále jen „zadavatel")

Já, níže podepsaný oprávněný zástupce T-Mobile Czech Republic a s. na základě zmocnění uděleného 

statutárním orgánem společnosti svým podpisem stvrzuji, že nabídka společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. obsahuje Íc^íístů.

V Praze dne 7.8.2018

i á K



Ceník telefonů pro zákazníky s Rámcovou smlouvou
Platný od: 1.8.2018

!• :• ......... -

* S|
POS005 L4jcskd 2C.08 - temoetfibrný 7<2.93 899.Se1 ;
PO&467 AKfitei Pňy.! * (5| 40 - černý « doprodej Z0652Í Z <(*.03

110190 po&eéw Aicaífií U5 • černý IK&Tú 7 00100
VQ2CO PQCIM Akfitť 1*' &## 2557.02 3 485,00
501555 í>0A<S? IPhww $Ě 52GB * éedí 6602.4* ^ 7 w* #e :
«H5&» POA4f:1 íPhone 8e 32G8 • 6 632.48 7 998 69 ;
601W0 POA4U9 iPnons SE 12E3B - tedv B 808,26 11 969.00
601501 POAW3 ,Pnor» SE 12S3B - zistv 9908,26 11 989.00

P087&6 sPftone 32GB • Šedý 1 i 147.93 13 489.00
MHT íPnorve 7 32GB - černý 13637.27 16 48S.OO
POB7S0 15106.61 19 469.00
P08>44 (Přtone 7 256GB - temné černý 15 519,63 1G989 00
PO90C3 1699B.17 22 9SS.0C
POŠ773 Aoote iPfK/te B 64GB •• i&óv irwsaa 20 983.00

umí mař Apple iPhone 8 64GR - 17 546.26 20 SBS 00
HHH Apple iPhons 8 256GB •• čedý žToSRš 26 485.00

Apple IPhone 8 256GB - stříbrný 21 065,29 ?L 488.00
HE APPle 8 Mu$ 64G8 - žedv 1S 825.62 23 989.00
PO6803 Ani^iř* ií-r n'íC' ti 64GL - \ 19625.62 23 989.00

| 501650IPO&W) Apple iPtone X 64GB - tedv 24 764.30 28 969 00
poeesft 24 764.30 29 989.00

HHHHH A pole X 256GB - iedv 28 503,51 34 489.00
5:=ičk:: PDCH5 29 503.31 34 489.00

PO»5W 1 655.72 2 001,00
%SZ*a P0692? CAT ŠiO-ůsrm 3 676,21 4 688.00
5008101 POC1S2 CAT 531 -čamý 5526.10 6 689.001

jpOC*67 19329,76 23 38S.OOmm poeioe CPA Halo 11 - černý 742,9* 899.00
PO&C7S CPA Hato 11-červeny 699.00JBi■í1 myPtwne furi L.TE - černý 1 653,72 2 001.00

3008301 PO*7*1 mvPhone Hamme-r Bnercrv - oranžovečemý 350661 4 001.00
| 300860|P08Ď2? Honor SX - fcedý - «Sopr«te! 3 792.66 4 689.00

300KK) POA4S2 Honor 8 - modrý - doprodal 6168,261 7 489.00
F*CK:589 44WM í 389 00HHH ■H Honor 9 - íecfv • 7 428,93' 8 989.00

9061,82 10 989,00
1 30085i|pocee& Honor 10 í*4 GB - modrý 9081,82 1C 989.00
JMI NIC Desire 850 - modrý - doorocM ssos.er 4 00U301
|510iS3 PQ8S0S HTC U11 Ute - černý 7759,50 9 389,00
| 72391|P05364 Huawe: f5 K • zlatý • doprodej 2 470.25 2 989.00"'

mm Huewel YS 2018 * oftprevuieme 2 470.25 2 989,00
Haaweí Y8 2017.. ýedv 29)5.54 3 189.00 2 48C í “

HÉÉNMM ■HHiy6 20t7..s:iY 2 636.54 3 189.00 2 480 17
726QO poeses' ' Muev^-ei Y6 201 r Duál SM - bitý 2635.64 3 189.00 2 45íi 17
72630 POCS55 Huáwe! Yb 201@. - černý 3305.61 4 001.00
zzs3 POC860 Hufiwei YC Prim* 20^8- modry 3506.51 4 001,00
72520 POB730 Huawei PB lAe mrv - černý 3 046,76 3 669.00
72521 PQB73S Huewet PS kte mini - zJsty 3048.76 3 686,00
72380 POB16? Hiwwei P9 Ste oitv - doomd» 3306,61 ' Voo-Too
?2480 PCA56S Hu«wei PS lite 2017 - Černý ••• doproofei 3505.61 4 OOI.ĎO
72481 POA&?? Huaweí P9 Nte 2017 - b4y • do&i odoi 3306.61 4 001.00
72470 POA576 Hufiwei PlO lite - módný 4 94S.3S 5 989.30 4 123.14 i
72471 =06723 Hufiwe! P1C - černý 494S.58 5 989.03 s-123 14

zm mm:: Huewei P &m#ft« černý 4 123.14 4 9*6,00
MM Hueweí P Smert«cUry 412314' 4 989,00jm Hufiwei P2C Ihe • černý 7428.93 8 889,00

zrna WĚHĚ HHHp?0 lite - mocÝ 7428,93 6 869.00
PO 7431 1 Huewěi P9 * ftedv 7428.83 8 686.00 € 406 7S

72460 POA3M Hsttwsi P16-4#m4 9 908,26 11 989.00 ? CM 68 č £11.00 1
POE066 Ht>awtvi Nov* 3 . černí«oNorevideme 9081.82 10 988,00

72570 POC4Q7 Huawei P25 - šwrw 14 040.501 16 985.0C
POCHSl 18172.73 21^989^001

?2543 POCÍ05 Huav,e: M@í« 10 M* - černý 5776.03 6 989.00HHH MHU Hueweí Maite 10 Pře šedý 13 214,05 15 989.00| 300850#POA884 ;.snovo KS - aietý - Soorodaj 5703.92 4 489.00[■■■ í.G K4 2017 |M18C| • Manový 2 304.66 2 789.Ó0I| 405800ÍP08957 LG K10 201? (M260nj - černý 3709.92 4 489,00i HHHHHI gg LG K10 LTfc’ ÍK420M - bílý * doprodej 3 802,48 4 601.00r^H LG X soreen fKSOOnl' černý • 3 306.61 4 001,00
PO3036 LG G4c fH525n) •• tmavočedv - fioorodei . ... 3506.61 4 001.00I 400810 P0647S LG G6 - oWKmový - Ooprodej 4123.14 4 969 00[ 101430 P08TM Nokia 3310 - modry •■•1 230:6 1 486.00MM Nokl» 2 - černý •"••^•vai0t26| 2 641,00
WBW„. Nokls š - č*roý S 744.631 4 631,00

'"'ÍĎÍ460Í PODesiT"' Nokia 8110 40 - Cemý - přtpMvulerrve ... • 1643.60 1 888,00
PCD903 Nokia 3.1 - Černý - novinka 3017.36: 5 681,00*

<01480]|MHJ 6.1 - Modrý. pHpra vutem* ’ <AVi;r- 4124.79 4W1W"HHHHMMl VkXOfOlft Moto B4 Piu* - Šedý Wř>:-- 3 396.611 4 001.00
300%g|POC692 Moít>roí» Molo G6 * tmavomodrý '■'••■■■ 4M.H! 5 989,00IHH"' Motorola Molo £5 Pius - šedý - novinka <•■■■• 3 957.85! 4 789.00WĚMZ. Samsung Gsievy x&over 3 (G383F) - 4edý • doorodel 4 544.65: 5 499.00

■-nr«--t,-.-r-nm,.

Samsung OaMucy Xr:svw 4 ÍG300F) ■ těmi 5562.61 6 489.00
Sam&iíOi? G&Jaxy J3. '2316! J320FN - čem4 * doprod*. 3057.02 3699 "66

P07466 Snmcúnc ůeísn Jí >'Í316Í J320EN ■ s,;N - '••'••• 2 057.02 S 699.00
1 20217C POB428 Samsung S«l»«y .. C ■ ’i j330řŇ - z)s'v •s3 296.69' 3986 00
[202171 POB438 5 296.65 3989.00
I 202040 PO&171 SamG-jnq Gsiayy j5 í2D16í J5tff N - ňet* -dDDrocM *V% 4 123.14 4989.00
1 202160 POB418 Simsugg éitew JS BOT JS30F - t«m» .. -4123 14 48TO.00 ■‘j.ivv.y-a- »>:+•••'

dapmdel

to/mdti

ayndtj

Podpor. foanéiStMItafty
Matické
mitro
mfcro

nano

ta microSJM 
nano'2 SIM 
ta nanoSIM 
ta nanoSIM 
Masteká 
Matická
Masfcfcá 0 trám 
ta nanoSIM 
ta nanoSIM 
nano
ta nanoSIM 
ta nanoSIM 
ta nanoSIM 
ta nanoSIM 
nano 
nano 
mtero

o
nano
nano
Afino
ta nanoSIM 
ta nanoSIM

nano

nano

nano

nano
nano
nano
nano
ta nanoSIM

mleto
nano
mleto
nano
Afino

0
Afino

0
nano
nano
ta nanoSIM
mlero
mřero
mfcro
mleto

mleto
nano



202161
202090 POPT42

202100
202101

202011
202120

P09743

PQ8745
202230 POCS9B
202231 POC7Q4
202190 POC11Q

Scnma (Many J5 (2017) .l530F-2to»
Sam8UnoGatovA3(2017)A320FL-lt»W-dODred«l
Samsung Gdaxy A3120171A320FL • modry - doprodej
S«m»unQ Galami AS (20171 A520l:-t»mv-doprodal
SamatmaGatew AS (2017) AS20F-daly-doprodej
Samsung Oaaxy AS (2018) ABOOFN-Comý

ssa-ďi-amu
677600
j 776,0333

>7428,93
6999.00

3.00

Samsung Galaxy A6 (20181

202010 P06T92
potm

•amsung Gafaxy A8 (2018) *
- Fialový

-černý
i-černý-doprodej
-bftý-docfoži E6fscrorrt:TL-r i

202121 POA624 i

202131 POA326

* ?/<?;> 3řGt, ťGsasrj černý
í-dí}MáSj¥>&Li

20221C POC294
y-sv; <ií‘í'!.xv &!, -fiíííov''

20222C POC3Q4 F.S» K395$P»-če«ro

KSKLIDCn
EammzE]
K^SSSlEZHlBES^^riT-Tt

202222 POCfiM

31360 PQ30S1 f$g<v M4 Aouft - - ooprcoti
31420 PQ8177

Samsung: Gatexy Ko4s( fNSGOFl - ?try
31450 PQ8047 riori; Xpena 1.1 •• čemv

is^ny x&én« xa . černi>doorod*]

#
<■3033664

8MHI
^3422.81

31460 Xpyid i • tem*
31410 POTEM {Sony Xpena X - Černý - tfoyooa;

6 wl.OO
3389.001

31440 PQ8665 jsofA- Xpeng X Compact - černý
31460 POC182 {Sony Xp&n* XA2 - černý
31490 POC4U

SISOqPWMT

pony Xptrriž X22 Csrr.pact - černý
‘Sony x&tiťia XZ1 Compact - 6&rr
|ogn^XgeňaXZ^temjj^

WAMi 6@3z
14 351.(61
13961.001

ofino
oaoo
ofino
oano

Ceník datových zařízení pro zákazníky s Rámcovou smlouvou

ZaUtdm
cena

(r budgetu ) 
ftciDPHI

- 2*ww.; :
■ . “«-- :■... . ■. 3 i-
llbudottiij,'ý;,!Á 
.-.(sGPÍfl:-flií DPH) .

CráiMMP

.;1«WW
■r;,. .-a

PQ30G7 Acer Aw» Svrtich IDE • i#<tv 6 776.03 í 1199.00
PCA330 Acer One $1003 - černý 6 971,07 ! $499 00 * e; fcv
POCT24 rP Stream 14-axOOčnc 6 349,59! 7 169.00 f. 125 14

Í15]K »0R718 Pixi 3 '8; uTP - éedv 3 304,96 iI 3 996.00 2 ř.-í;2 07
2 852.0?'| l 451 00

L po&í&r ■ *'£ J f io 1>.íf WfiCeD 64GB - stříbrný 22 478,51 !í 27T99.00
PC&590 :-3d ■■ o 10.5" WtSCeQ 256GB - iodv 26 052,23 i1 31499.00 vtV^V.' VVý.^T:::

MraPOB591 ij :,! V.V-. ">:i 756GĎ-I?: '•••••• '30 247.11!} 36699.00
PO'/457 % sse.95 i

7:2601 POU27 Hukali Media Pad T1 6.0 LTE • RtřioTiv doprodá' 2 852.07 3461.00 ňiU^.nrff>řiMv
12113 PQ83&7 Hufiwei MedifiPed T3 10 LTE - šedý 4 544,63 5499.00 -><3602.48 4 601 00

72460j POA32S~” MuM,ei MédisPeci Mí LTE - stnomý '■ 6610,74 ■“ 7999.00 752.89 S 751.00
Ll^SCj>00427 Hueweí MeckePed M5 8.4 LTE - iedý 8 263.64 9999.00 '7 604,13 9 201.0C

2020601fcoMW Samsung Gaiaxy Ta© A 10.1 ÉÉÉfittUfl^'brý €610.74 7999.00 ^ €703.31 6 0O1.OC
2o:.2«d ~0 CC-65 Samsung Oilixy Tub A10.6 LTE (TS$S). černý - přtorevujert 8 2ál5r 9889.00 ESirřIHiJ 8 971.0C
202 “1 oj POA329 12609.69 15499.00 14 491,OC
202250 POEW3 Stmsuno Gaías.* Tab $4 LTE ;T6i5í - Cemý • Dřiwavuleme 16106,61 19 489.00 W14 447.il 17 481,0«

esňMBNMNl POC1S". -IV iŤTITW 12 999.00 *40075,21 12 191.OC
T^ooSS P0644C Zařízeni D'o Chytré aute 2 147,93 2 699.00 aWviiítSsiv
6100501 POB717 Zařízen: pro Chytré auto & Vfifl 3 304.96 3999.00
8100601 POOS62 Z&ňx&ná pro Chytré aut© * WíR Z 3 304.9$ 3999.00 4 JiA !r«T.'KfejVl

"TToTto! POSW7 USS LTE modem Alcatel Link Kay - černý " . r 95154 1151.00 * €.83 1.00
72270; *03369 LTE modem HUAwe? E3372h - bitý y,f 951.24 1161.00 ‘iv s €.83 1.00
72300! *08535 LTE MOKLEWrl HUAWE! E5S77C 1 354.46 1661.00
72220: **Cť.49 LTE modem HUAWEIE5180. bSý 2 478.51 2 999.00 :í->2 273.86 2 751.00
7236$ PO?<35 LTE modem HUAWEIB310 - torný 1 901.65 2301.00

Uvedené ceny mob&kh telefonů e datových zatonl Jsou platné pra nákup pře* Zákaznická centrum- Busta we. Nabkfta ptetl do vyprodání zásob.

Ceník IP telefonů/ ADSL modemů/Set-top boxů pro TV

i

| 70740

J

VDSL modem Z.vXLl. VUGMÍ2-ŤMA -"i 073.55 t 299.0C I 799.00
VOSI. modem "».Tvt:.2 230 58 ! 2 699,00] r..>£WC — 1 999.00

■ POB640IjVDSl medtff. ZyXEL VMG8823-BeOB 3 057.02 i 3 599.001I ... 2 699.00
f 8009201 IIP taíefon Yeai rk W52P 2 147.53 ; 2 599 001it (•;£:?. o? "■: 1 999.00
1 800940| [pžtdevná ^uchážKD YaeUnk W52H 404.13 ; 1699€0l t " - 4 1 499.00 1

P0618allP teMbn YM6nk SIP-T21 E2 817,3$ 1 2 m oc i '2"~1 1I 1 499 00 1
LÍ»HM.............. 1 IP telefon Y«attnkT27P ' ''2 568.87 r 2 89SJo] ■ - 1
1 _______ leisco SPA122 " ' 1 404.13 ! 1599,001 " 825.62 -ví1 999.00 1

Ceník EET zařízení
Dbjcdnjc PO 10 ĚLT 7ai(7oni Základní črua 

■ (t>íř. DPHj
Základní ce»M: 

(s.DPH) .

UPT2 PdnWPTM tiská ma : 1649.00 199521
605001 P06948 AMowVIub HtOOt LTE Tablet tablet 3600.00 4235.0G
605003 P06849 VEQA3000EFT P08 terminál 3160.(3) 9681.5C
605004 PO6950 PT-7003 Alinone kasa 8996.00 10883,95
605005 P06951 Perka 8 KaScu tečka kalkulačka 3895.00 4470,95
805008 P06952 MP200MP03 mpos 1.00 1.21

lliiiii!il!t!i!!!fililiilii 
I lllÍIižill!lIIiIllliillllÍ


