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DODATEK Č. 37
k Rámcové smlouvě č. 19974656

ZMĚNA PODMÍNEK ZAMĚSTNANECKÉHO T-MOBILE
PROGRAMU

Uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen .občanský zákoník") v platném zněnl.

l dále>eN ŠM'LOŮŮA ÓĹSLO:
i REVIZE: 2

PcMnný subjekt pro regisV smluv' Ano ® Ne CI

SMLUVNÍ STRANY:

T-Mobile Czech Rgpub|lc a.s.
µdlo
ULICE: Tomíčkova 2144/1

ĚSTQ' Praha 4
|PSČ: 148 00
fČ: 64949681
\DIČ:
SPISOVÁ ZNAČKA: " B 3787 vedená u Městského soudu v Praze

BANKOVNÍ SPOJ ENÍ:
ZASTOUPENÁ:

(dále jen "TMCZ")
a

' ČÍSLO ZÁKAZNÍKA:

VERZE: 2

:KONTAKT:

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
BUSINESS:

KÓD PROD. MÍSTA:

l Město Vsetín
|SĹDLO
' ULIČĚ: l Svárov 1080
MĚSTO: l Vsetín
PSČ: 755 01
ič: 00304450 "" " """"" "" " " " "" " " "
'DIČ " "CZ00304450 "" " ""
ZASTOUPENÁ/JEDNAJ[C[: JWg.r, Ing. Jiřfm Růžičkou, darostou _ _

_ _ _ _ _ _ _

(dále jen ,,Smluvní partner")
(TMCZ a Smluvní partner dohromady dále také jako ,,Smluvní strany").

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2018 Rámcovou smlouvu o poskytovánl služeb č. 19974656 (dále jen ,Rámcová smlouva").
Předmět této Rámcové smlouvy tvoří sjednáni obchodních podmínek, které jsou používány při uzavíráM Účastnických smluv, poskytování
služeb elektronických komunikací a při prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich přislušensM. Smluvní strany si v této Rámcové
smlouvě sjednaly mimo jiné i zvýhodněné obchodní podmínky při uzaviránl Zaměstnaneckých Účastnických smluv o poskytování sIuZeb
elektronických komunikací a ph prodeji elektronických komunikačních zařízenl a jejich pňslušenstvI v rámci tzv. T-Mobile programu (dále nově
označovaného také jako Zame.program). Tlmto dodatkem č. 37 se Smluvní strany dále dohodly na zrněně čísla tzv. T-Mobile programu a ten
bude nadále veden samostatně pod novým číslem 40122174891. Pro vy|oučení případných pochybnosti Smluvní strany shodně konstatuji,
že číslo Rámcové smlouvy se nijak nemění.

ArK)" v případě Ze póqlj)|ňu]e Li zákon č 340/2015 Sb.. o regiwu muv, zMni pQzdejt[d) nabyti Dodathj k Ráncxw6 jejím LNemnením v rogMru
gmILN. V opačn6m případě QZňäČtQ .Ne .

Třída" CONTRACTS; DocType: KAS; SubType. TP
Číslo zákaznické smlouvy: 40122174891 2 2, Číslo zákazníka. 20060966;

@:'cerllllej ZZ1j5 2í)i? ií3 04 ž2.



" T··· '¶\
2. ZMĚNA RÁMCOVÉ SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změně čonových podmínek T-Mobile programu sjednaných Dodatkem č. k Rámcové smlouvě. Pro
přehlednost vkládají do tohoto Dodatku cebu novou tabulku cen Zame.programu a sjedríávaji si tímlo nové cenové ujednání, které zní
následovné:

3. MOBILNÍ HLASOVÉ TARIFY
Název tarifů Paušál se závazkem Paušál bozUvazku

T 30 HIT

T80 HIT

T 600 HIT

T 1500 HIT
Ceny uvedené v tabuke jsou bez DPH.

"Sk=" Ĺi'a= . =:" T 30 HLT . T 80 HIT T 600 H1T T 150Ô HIT

Volné jednotky " Volné minuty do všech sítí
všechny sítě

Volné SMS do všech sítí

Národní dato'ý Národní datový limit
limit

Cena volánl do sítě značky T-Mobile (Kč/min)

Cena voláni do ostatních mobilních síti
(Kč/min)

Ceny - národní Cena volánf do pevných sítí (Kč/min)

Cena SMS do sítě značky T-Mobile (KČ/SMS)

Cena SMS do ostatních sítí (KČ/SMS)

Cena MMS (Kč/MMS)
cmy ~bM vt8buhce/sou bez DPH.
Cena Služby označená ve vý& uvedené tabuhce "je zahmuč8 v ceně més/čn/ho paušálu v2cty pKs/ušné ÚCastnťké smbuvy vyuZ/va//c/ (akovou Službu.

4. MOBILNI DATOVE TARIFY

Nbv tarifů PauŠál' se závazkem Paušál bez závazku

Mobilní internet 1,5 GB

Mobilní Internet 3 GB

Mobilní internet 10 GB
Ceny uvedené vtabu/cejsou bez DPH.

5. MNOŽSTEVNÍ SLEVY
5.1 Vzhledem k plánovaným odběrům služeb elektronických komunikací bude TMCZ poskytovat Členům množstevní slevy z Uhmd cen za

jednotlivé služby, které budou poskytnuty na základě příslušných Účastnických smluv uzavkných s TMCZ na podkladě této Smlouvy. Tyto
slevy budou poskytovány ode dne ÚaAnosti Smlouvy a po celou dobu trvání SMouvy. Jednotlivé sbžby, na které se skvy vztahuji a jim
odpovfdající výše množstevní slovy, vyplývají z MZe uvedené tabulky. Poskytnuté množstevní slevy budou uvedeny vždy ve vyúčtování za
každé zúčtovacl obdobl. V tabulce níže uvedené slevy jsou vypočítávány ze základnlch cen Služeb, které Jsou uvedeny v Ceníku,

5.2 Pokud není služba definovaná v tabulce niže platí, že se na ni uvedená mnQstovn1 sleva nevztahuje.

výi!A .poskytnuté slevy Konečná cena po devě
Název služby v % v KČ
Množstevní sleva na měslčnl paušál - Podniková sIť
Množstevní sleva na měsfčni paušál - zvýhodnénl Mobilnf Internet 400 MB

TNda: CONTRACTS; OocType. KAS SuoType: TP
ČIslo zákaznické mlouvy: 40122174891 2 2: Číslo zákazn ká. 20060966:

®certľrled, Drec|ľgerovř! ze '15 2019 ů4 3?.



Mno
Mno
Množstevní sleva na měsĹčnľ paušál - zvýhodněni Mobilní Internet 10 GB
Množstevní sleva na mé$íCn[ paušál - zvýhodnění Mobilní Internet 30 GB i

Cena S/uZby označená ve výše uvedené tabulce "je zahrnuta v ceně měs/čn/ho paušálu vždy př/s/ušné Účastnické smlouvy využ/vqi/c/ takovou Službu

nožstevnl sleva na měsíčnl paušál - zvýhodnění MobilnĹ Internet 1,5 GB
nožstevnl sleva na měsíčnl paušál - zvýhodnění Mobilnl Internet 3 GB
nožstevnl sleva na měsĹčnľ paušál - zvýhodněni Mobilní Internet 10 GB
nožstevnl sleva na mé$íCn[ paušál - zvýhodnění Mobilní Internet 30 GB i

6. PODNIKOVÁ SIT
6.1 Hovory do Podnikové sítě budou účtovány vždy přímo pfíslušnou sazbou uvedenou v těchto Podmlnkách. Toto se uplatní ph volání na

všechny vnitřní uZivatele dané Podnikové sítě-

Podniková síť T- Mobile Program " " " """"""" """"" " " " """ " "" CBna:

Volání - Vnřtlhľ užřvafel
Cena Služby označená výše uvedené tabulce " je zahmufa v enC měs/&/ho paušálu vždy pMušné útadniUé sm/ouvy využ/v8//c/ takovou Službu

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1 Tonto dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma SMuvními stranami.
7.2 V ostatním, tímto dodatkem nezměněném. zůstává platné původní znění Rámcové smlouvy.
7.3 Dodatek je vypracován ve 3 stejnopisech, z nichž TNICZ obdrží 2 výtisky a Smluvní partner obdržl 1 výtisk.
7.4 Na znamení souhlasu se zněním tohoto dodatku pRpojili zástupci Smluvních stran své podpisy.
7.5 ani jedna ze stran se necíti být slabší stranou. Na důkaz uvedených skutečnostl připojuji své podpisy.

- -- - 31 -05-2019 _ .DATUM: MÍSTO: V PMZ0
jMÉNO:

'ŽAT-MOBILE CZECH REPUBLIC AS. (PODPIS, RAZÍTKO)

|D/'\TUM: lá 06, 2019 ") MĹŠŤÓ: ve Vsetíně
jMÉNO:

r"l
l ZA SMLUVNÍHO PARTNERA( DPIS, RAZÍTKO)

)

Třída: CONTRACTS; OccType: KAS: SubType' TP
Čfslo zákeznlcké smlouvy: 40122174891 ,2 2: Čislo,zákazrňka. 20060966;
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