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Rémcové smtouvé o 0rOd€Jl zboii a posRytovém’
JLULCb VOdafone ODENGt (E 011566
(déle téi jen ,,Dodatek“)

Vodafone Czech Republic a.s.

5e sfdlem némésti Junkovych 2,155 00 Praha 5
1C:25788001

spoleénost zapsané v obchoam rejstr'iku vedeném Méstskym soudem v Praze.
spisové znaéka B 6064
zastoupené:

(déle jen .,Poskytovatel“)

Lesy hl.m. Prahy
se sidlem: 106 00 Praha — Zébéhlice, Prééské 1885/12
1C:45247650
331 - Pfispévkové organizace
Jednajici: Ing. OndFej PaUEka. povéfeny F128n1m organizace

(déle jen ,,Uéastnik“)

(déle spoleéné také ,,smluvni strany“)

vyge uvedené smluvni strany 5e dne§n1h0 dne dohodly na uzavFen1 tohoto Dodatku k Rémcové smLouvé 0 prodeji 2130213 poskytovéni sLuieb
Vodafone OneNet (popf. Rémcové smlouvé o prodeji zboil’a poskytovém’vefejné dostupnych sluéeb elektronickych komunikaci Vodafone OneNet)
é. O11566(délejen,.Smlouva").

Clének 1
1. Smluvni strany se dohodly na nésledujicich zménéch SmLouvy.

2. Zdfivodu prodlouieni doby uréité siednané ve Smlouvé se znéni prvni véty odstavce 4.1 Smlouvy nahrazuje
nésledujicim znénim:
,,Tato Smlouva se uzaviré na dobu uréitou do 31102019 nebo do doby pfistoupeni Uéastnika |-< centrélné soutéiené Rémcové dohodé

.,Poskytovén1mobiln1ch stuieb etektronickych komunikaci“Hlavn1ho mésta Prahy, a to podle toho, které ze skuteénosti nastane dFiv.“

étének 2
1. Vyjma jak Vyslovné stanoveno vtomto Dodatku zflstévaji ustanoveni Smlouvy nedotéena, dosud nevyéerpané slevy

nepropadaji. Smluvni strany timto prohlaéuji, 2e veékeré préva a povinnosti smluvnich stran neupravené timto Dodatkem se
Fidi Smlouvou. Pro vylouéenl’ jakychkoliv pochyb bude ponechéno nastaveni sluieb podle stévajiciho znéni Smlouvy (a
pfislu§nych Ditéich smluv vaktuémim znénD. Zpracovéni osobnich, identifikaénich, provoznich a Lokalizaénich Udajfl se Fidi
lnformacemi pro Uéastnfka a uiivateLe o zpracovéni osobnich, identifikaénich, provoznich a lokalizaénich L’Jdajl’J (déle jen
,,|nf0rmace“), Neni—li v tomto Dodatku uvedeno jinak, podpisem Dodatku udéluje Uéastnik souhlasy se zpracovénim Udajfl
uvedenych v lnformacich

2. Tento Dodatek byLvyhotoven ve dvou (2) steinopisech, pfiéemi kaidé ze smluvnl’ch stran obdrii po jednom z nich.

3‘ Tento Dodatek nabyvé platnosti a (Jéinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi.
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Vodafone Czech Republic a.s Lesy .m. Prahy. , 9V Praze dne: ffl. [7 . MAO/’77 V ...............“GHQ................. dne: 3 O _ é 20 y?
Jménoz— Jméno: Ing‘ Ondfej Paliéka
Funkce: Key Account Manager povéfeny Fize ’
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