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Dodatek č. 4 

ˇ , _ „ 

, 
i ke Smlouve O spolupraci ev. c.: 2 067 13 10 

Zákazník.“ Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 7123 
Jeronýmova 494/20 
460 07 Liberec 7 
zastoupena: lng. Lenkou Šablaturovou, na základě plné moci 
IČO: 61327336 
DIČ: CZ6132733
bankovní Spojení
dále jen „zákazník nebo Bílí Tygři“ 

provozovatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. S. 
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 372 
Mrštikova 3 
461 71 Liberec lll 
zastoupený: Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a 

Martinem Pabiškou, MBA, místopředsedou představenstva 
IČO: 47311975 
DIČ: CZ47311975
bankovní Spojení: 
dále jen „provozovatel nebo DPMLJ“ 

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy O spolupráci uzavřené mezi zákazníkem a 
provozovatelem dne 1.5.2013 pod evidenčním Číslem 2 067 13 10 (dálejen „Smlouva“).

I 

Změna Smlouvy 
Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy. 

V čl. IV, odstavec 4.1. „Klub se zavazuje“ se ruší a odstavec 4.1. se nahrazuje novým následujícím zněním: 
4.1. Bílí Tygři se zavazují 
- poskytnout 55 ks permanentních vstupenek na základní část ELH, včetně play-out 
- prezentovat inzercí dodanou DPMLJ (např. I SMS jízdenka, Autoškola) v elektronickém newsletteru 
Bílých Tygrů 

- prezentovat inzerci a krátké Zprávy O DP dodané DPMLJ na světelném prstenci během zápasů 
pořádaných v rámci ELH 

- materiál dodaný DPMLJ na TV kostce - 3 X během utkání 
- poskytnout 10 klubových sedadel V ČS Klubu 

V čl. IV, odstavec 4.2. „Klient se zavazuje“ se ruší a odstavec 4.2. se nahrazuje novým následujícím zněním: 
4.2. Klient se zavazuje 
- provozovat reklamu na 2 tramvajových vozech, hodnota reklamního plnění činí 140 000 Kč + DPH za 
jeden rok 

- provozovat reklamu na obrazovkách ve vybraných vozech DPMLJ, hodnota reklamního plnění je 
210 000 Kč + DPH za jeden rok 

- umožnit držitelùm Sezonních permanentek dopravu na utkání a Z utkání zdarma 2 hodiny před 
Začátkem utkání a 2 hodiny po skončení utkání (bude Součástí samostatného ujednání mezi Bílýml 
Tygry Liberec a DPMLJ), vztahuje se na všechna utkání CHL, ELH a play-off. 
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II. 

Závěrečná ustanovení 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze Změny. Účinnost Změny sjednané timto dodatkem je stanovena 
ke dni podpisu obou stran. 
Smluvní Strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 byl sepsán podle jejich skutečné a Svobodné vůle, dodatek č. 
4 si přečetly, S jeho Obsahem souhlasí a na důkaz čehož připojuji vlastnoruční podpisy. 
Tento dodatek Č. 4 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, Z nichž jeden obdrží zákazník a tři provozovatel, a 
nabývá platností dnem podpisu obou smluvních stran. 

V Liberci dne: /Ť /07? V Liberci dne: Q 3 -Ă). 20/! <{ 
Bílí Tygři Liberec: DPMLJ: 
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