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RÁMCOVÁ sMLoUVA
uzavřená mezi

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
příspěvková organizace Telefónica 02 Czech Republic,a. s.
L. Váchy 602 Za Brumlovkou 266/2
76001 Zlín 140 22 Praha 4 - Michle
IČ: 62182137 ' IČ: 60193336
DIČ: DIČ: 0260193336
Bankovní spojení: Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.S., č.ú.: 1400012339/0800 UniCredit Bank a.s., č.ú.: 500114004 / 2700

Zastupuje: Zastupuje:
MUDr. Anton Vaňo Ing. Tomáš Ječný
Zastupujíci ředitel Výkonný ředitel pro Státní správu
(dále jen „účastník“) (dále jen „Telefónica 02“)

I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytování zvýhodněných podmínek při poskytování základní a volitelných telekomunikačních Služeb v sítích 02 GSM,
jiných služeb a výkonů a dodávky mobilních telefonů, příslušenství k mobilním telefonům (dále jen „příslušenství“) a dalších produktů spol.
Telefónica 02. Smlouvou se vymezují rámcové podminky, za kterých Telefónica 02 poskytuje účastníkovi předmětné služby a Zboží a obě Strany se
Zavazují, že Za podmínek této smlouvy uzavřou v době účinnosti této Smlouvy jednotlivé Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb veřejné
radiotelefonni Sítě 02 a jednotlive' kupní smlouvy.

2. Ceny
2.1. Telefónica 02 bude účtovat účastníkovi ceny za poskytnuté služby dle Ceníku základní a volitelných Služeb pro korporátní zákazníky a cenových
ujednání uvedených v této smlouvě. Cenik základní a volitelných služeb pro korporátní zákazníky je dostupný na značkových prodejnách a webových
stránkách Spol. Telefónica 02 a to pro všechny Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi účastníkem a Spol. Telefónica 02 do dne podpisu této
smlouvy a pro Smlouvy o poskytování služeb uzavřené po dobu účinnosti této smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. Účastník je oprávněn
požádat o účtování cen za poskytnuté služby pro výše zmíněné Smlouvy dle Ceníku Základní a volitelných Služeb. Hovory, které vznikly, skončily
nebo se uskutečnily v rámci Sítě jiných operátorů budou účtovány dle aktuálního ceníku vydaného pro roaming v dané síti, který je účastníkovi volně
přístupný v prodejnách Spol. Telefónica 02.
2.2. Cena aktivačního poplatku, sleva z ceny mobilních telefonů a příslušenství je uvedena v Příloze č. 4 této smlouvy. V případě akcí dočasného
Zvýhodnění ceny aktivace, mobilních telefonů nebo příslušenství bude uplatněna varianta dle účastnikova vlastnıho výběru.

3. Zvláštnípodmínky
3.1. Účastník bude na základě spol. Telefónica 02 stanovených podmínek (např. objem Služeb odebraných Za Zúčtovací obdobi) zařazen do Skupiny
CA. Podmínky této smlouvy se mohou vztahovat i na právní subjekty uvedene' v Příloze č. 5 této smlouvy, a to za předpokladu, že každý takový
právní subjekt dostatečně doloží, že splňuje Spolu s účastníkem podmínky pro mřazení do CA Skupiny, písemně potvrdí spol. Telefónica 02, že
Souhlasí s podmínkami této smlouvy, účastník udělí souhlas S aplikací smluvních podmínek této smlouvy na smluvní vztah spol. Telefónica 02 S
takovým právním subjektem a Telefónica 02 udělí písemný souhlas s aplikací těchto smluvních podmínek na smluvní vztah S výše uvedeným
právním subjektem, který se tím okamžikem Stává dalším účastníkem a nabývá práv a povinností účastníka, popř. dalšího účastníka vyplývajících Z
te'to smlouvy vyjma čl. 3.1. Smluvní vztah mezi Spol. Telefónica 02 a dalším účastníkem končí nejpozději ukončením této Smlouvy mezi spol.
Telefónica 02 a účastníkem.
3.2. Přestane-li další účastník Splňovat podmínky pro Zařazení do CA Skupiny spolu s účastníkem, je účastník a/nebo další účastník povinen o takové
Skutečnosti informovat Spol. Telefónica 02 nejpozději do deseti pracovních dnů od vzniku takové Skutečnosti. Zároveň ztrácí takový další účastnık
právo na poskytnutí Zvýhodněných podmínek a jeho smluvní vztah se spol. Telefónica O2, dle této Smlouvy, je ukončen. Pokud Telefónica 02
dodatečně sama Zjistí, že další účastník nesplňuje výše Zmíněné podmínky pro zařazení do CA skupiny nebo účastník a/nebo další účastník takovou
skutečnost spol. Telefónica 02 sdělí více než patnáct pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, je další účastník povinen na žádost spol. Telefónica
02 doplatit veškeré rozdíly mezi cenami aktivačních poplatků a služeb poskytnutých dalšímu účastníkovi Za Zvýhodnčných podmínek dle Ceníku
Základní a volitelných Služeb pro korporátní Zákazníky nebo dle této Smlouvy a cenami platnými v daných obdobích dle Ceníku Základní a volitelných
služeb, a to za období od vzniku výše Zmíněné Skutečnosti. Telefónica 02 vyzve písemně dalšího účastníka, aby si do patnácti pracovních dnů od
odeslání výzvy zvolil a Spol. Telefónica 02 písemně oznámil nový program služeb pro Své Smlouvy o poskytování služeb, a to dle aktuálního Ceníku
Základní a volitelných služeb. Pokud další účastník ve výše zmíněné lhůtě písemně neoznámí spol. Telefónica 02 nově programy služeb, vyhrazuje si
Telefónica 02 právo přidělit dalšímu účastníkovi nový program služeb, a to v sazbách dle aktuálního Ceníku Základní a volitelných služeb.

4. Práva a závazky smluvních stran
4.1. Účastník je oprávněn užít Kaıtu významného Zákazníka (dále jen Karta) na prodejních místech spol. Telefónica 02 uvedených v PříloZe č. 3 této
smlouvy za podmínek tam stanovených.
4.2. Účastník Se Zavazuje určit kontaktní osobu, která bude oprávněna jednat se spol. Telefónica 02 o všech záležitostech souvisejících s touto
smlouvou a/nebo s jednotlivými Smlouvamí o poskytování telekomunikačních služeb veřejné radiotelefonní Sítě 02. Tato kontaktní osoba bude
uvedena ve formuláři Zavedení Kontaktní osoby CA Zákazníka. V případě změny kontaktní osoby je účastník povinen neprodleně o této Změně
informovat spol. Telefónica 02.
4.3. Telefónica O2 si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit veškeré přílohy této Smlouvy, vyjma následující výjimky, přílohu č. 4 a přílohu č. 6b může
Telefónica 02 Czech Republic měnit jednostranně pouze v případě, že její změnou nebude Zhoršeno postavení účastníka. Každou aktualizaci nebo
Změnu, která byla učinčna jednostranně je Telefónica 02 povinna oznámit účastnıkovi.
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4.4. Dílčí dodávky předmětného Zboží a Služeb budou realizovány na základě objednávek účastníka autorizovanými prodejními místy spol. Telefónica
02 Za podmínek uvedených ve Smlouvě. (viz. příloha č. 3)
4.5. Účastník bude považovat informace obsažené v této Smlouvě za obchodní tajemství, jehož vyzrazení třetí straně může vést k vypovězení smlouvy
Spol. Telefónica 02`
4.6. Pokud celková částka účtovaná měsíčně spol. Telefónica 02 účastníkovi spolu s dalším účastníkem (dále jen „měsíční platba“) nepřekročí po tři
po Sobě jdoucí zúčtovací období částku stanovenou pro CA Skupinu v Příloze č. 4 této smlouvy Za každé jednotlivé měsíční zúčtovací období,
Telefónica 02 vyzve písemně účastníka a/nebo dalšího účastníka, aby si do patnácti pracovních dnů od odeslání výzvy zvolil a Spol. Telefónica 02
písemně oznámil nový program služeb pro Své Smlouvy o poskytování služeb dle aktuálního Ceníku základní a volitelných Služeb. Pokud účastník
a/nebo další účastník ve výše zmíněné lhůtě písemně neoznámí spol. Telefónica 02 nové programy Služeb, vyhrazuje si Telefónica 02 právo přidělit
účastníkovi a/nebo dalšímu účastníkovi nový program Služeb dle aktuálního Ceníku Základní a volitelných Služeb.
4.7. Účastník bere na vědomí, že výhody poskytované mu na základě této Smlouvy jsou vyváženy jeho Závazkem čerpat Služby poskytované spol.
Telefónica 02 v určitém minimálním množství po celou dobu trvání smlouvy, a že Za porušení tohoto závazku je dohodnuta Smluvní pokuta, jejíž
výši obě Strany shodně považuji za přiměřenou.
Účastník se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy neklesne jeho měsíční platba včetně plateb dalších účastníků dle této Smlouvy, ve třech po Sobě
jdoucích Zúčtovacích obdobích, pod minimální částku 50.000,-Kč (bez DPH). V případě, že účastník poruší svoji povinnost dle druhe' věty tohoto
článku, je Telefónica 02 oprávněna požadovat od účastníka a/nebo dalšího účastníka neprodleně zaplacení Smluvní pokuty vypočtene' dle
následujícího vzorce: X = 0,2 x (Y x Z). X je výše smluvní pokuty, Y je průměrná měsíční platba účastníka včetně plateb všech dalších účastníků, od
uzavření této smlouvy do konce zúčtovacího období v němž účastník porušil výše uvedený Závazek, Z je počet měsíčních zúčtovacích období, která
zbývají do konce doby, na kterou byla smlouva uzavřena. Stejnou smluvní pokutu je Telefónica 02 oprávněna požadovat v případě, že účastník
nezaplatí účet do 30 dnů ode dne splatnosti. Požadavek na zaplacení takove' částky musí být doručen účastníkovi a/nebo dalšímu účastníkovi
nejpozději do 60 kalendářních dnů od konce Zúčtovacího období vněmž účastník a/nebo další účastník nesplnil, kteroukoliv zvýše uvedených
podmínek. Účastník se Zavazuje Zaplatit tuto částku ve lhůtě splatnosti příslušného vyúčtování.
4.8. Vzhledem k tomu, že Telefónica 02 dále poskytla účastníkovi Slevu ve výši uvedene' v Příloze č. 6b, zavazuje se účastník v případě porušení
Závazku dle čl. 4.7., též vrátit spol. Telefónica 02 tuto slevu, dle výše jejího skutečného čerpání, a to ve lhůtě Splatnosti příslušného vyúčtování.

5. Závěrečná ustaıwveııí
5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 36 měsíců od její účinnosti. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma
stranami. Pokud žádná ze Stran nedoručí druhé straně 60 dnů před uplynutím doby trvání smlouvy, že na ukončení Smlouvy trvá, dojde k
automatickému prodloužení Smlouvy o dobu, na kterou byla původně uzavřena K takovému prodloužení může dojít i opakovaně Prodloužením
Smlouvy se prodlužuje i platnost a účinnost podmínek uvedených v čl. 4.7. V případě, že Telefónica 02 Zvýší ceny paušálních poplatků a/nebo
hovomého dle Ceníku základní a volitelných služeb pro korporátní zákazníky (dostupného dle článku 2 této Smlouvy), je Účastník oprávněn tuto
smlouvu vypovědět, a to nejpozději do 30 dnů od takového Zvýšení a s výpovědní dobou l měsíc od měsíce následujícího po doručení výpovědí.
V případě porušení závazků dle 4.7. ze strany účastnıka, může kterákoliv Strana tuto smlouvu vypovědět, S výpovědní lhůtou jeden týden od data
doručení výpovědi druhé Straně. Výpovědí smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti stran Související s vypořádáním jejich závazků vzniklých před
ukončením smlouvy.
5.2. Telefónica 02 může od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností nezaplatí-li účastník účet do 30 dnů ode dne Splatnosti, nebo v případě
porušení Závazku dle čl. 4.7.
5.3. Po ukončení účinností smlouvy budou všechny služby a dodávky účtovány v běžných cenách dle Ceníku základní a volitelných Služeb a
aktuálního Ceníku mobilních telefonů a základního příslušenství.
5.4. Telefónica 02 se zavazuje na základě písemné žádosti účastníka nastavit CA programy služeb pro všechny Smlouvy o poskytování služeb, které
jsou předmětem takové žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti spol Telefónica 02
5.5 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Změny a dodatkyˇ této Smlouvy
mohou být prováděny pouze písemnými, pořadově číslovanými dodatky, podepsanými odpovědnými zástupci obou smluvních Stran. Český text této
smlouvy'je závazný.
5.6. Smluvní strany prohlašují, že Sí smlouvu přečetly a na výraz souhlasu S jejím obsahem připojuji svůj podpis.
5.7. Podmínky poskytování základní a volitelných telekomunikačních Služeb neupravených touto smlouvou se řídí Všeobecnými podmínkami
poskytování Služeb elektronických komunikací spol. Telefónica 02, a.s. vydané vsouladu S § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. , (dále jen
„Všeobecné podmínky“) v účinném znění.
5.8. Tato smlouva se řídí právním řádem ČR. Příslušnost soudu je dána občanským Soudním řádem č. 99/1963 Sb. vplatném Znění. Soudem
příslušným pro Soudní řízení vedené proti zahraniční osobě je vždy Soud místně příslušný podle sídla spol. Telefónica 02. Vztahy vzniklé na základě
této smlouvy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném Znění, popř. dalšími příslušnými právními předpisy.
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Ceník Tarifu a Profi slevy
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Ceník základní a volitelných služeb pro Corporate zákazníky CA
Tento ceníkje nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) o

2

<.

02 Optimum Profi

" :viąëˇojvěíánr "3à

1,50

1,79jj `Jęízgiiflf 767,55
*1 ostatní pevní a mobilní operátoři

*2 V období od 1.12.2005 do 31.12.2007 je cena Za Službu 02 Video volání snížena na 0,84 Kč bez DPH (1,00 Kč s DPH) .Cena služby
02 Web Video volání je stejná s cenou služby 02 Video volání.
*3 Služba Video volání se účtuje po celých minutách.
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH (s 19% DPH). Účtuje se první celá minuta a pak po vteřinách.

Profi sleva na hovorné a měsíční paušál podle typu rámcové smlouvy a aktuální měsíˇní fakturace
"af ` in ` ` *" ` .ìfš .Výšěˇ"mësíšñí;faktu` Jracëf žfíff. .g :Č š: ` ‹ WL?

*fl i 'i 3' 'ao'nuo'Kčłf- “ 100 oììoTKčăi' »šaøoˇcoó Kč ~`› Sim 006 Kčs; 11600606 Kč'r v: bod _oóo"`ı'‹čˇ=`

l 4% 7% 10% 14% 18% 20% 22%

Profi Sleva- procentuální Sleva, tato Sleva Se Uplatní na hovorne' a měsíční paušál u tarifů uvedených na Str. cˇ. í Ceníku Základní a
volitelných Služeb GSM, dále na tarlty Komplet, Optlmum Proti a u tarlíů využívajících Službu Team Profl (na měsícˇní příplatek Team Profi a
Team Profi+ Se Profi Sleva nevztahuje). U tarifu OZ Indivıdual Se Profi Sleva uplatní pouze na cenu Za Zvolené minuty volání a hovorné.
Sleva na měsíční paušál Se uplatní vždy Za daný měsíc nezávisle na okamžlku aktivace Služby Proti Sleva. Sleva na hovorné Se uplatní
pouze na hovory uskutečněné od následujícího dne po aktıvacl Služby Proíí Sleva. Výše 02 Profi Slevy je posuzována podle celkove'
fakturace na všech kódech Zákazníka pouze pokud Zákazník využívá Strukturu významného Zákazníka, v opačném případě je nárok na OZ
Profi Slevu počítán Za jednotllvé kody Samostatně. lvlínímální plnění je Srovnáváno S celkovou cˇaStkou Za hovorné, před odečtením Slev(
Proli Sleva ). Na hovorné, tj. cenu, Služby Mezinárodní roaming (účtování dle Zon), 02 Smart Roaming a Eurotarií Se nevztahuje Profi Sleva
ani jiné Slevy případně indívlduálně Sjednané pro Službu Mezlna'rodní roamlng (ííremní).
Profi Sleva Se neuplatňuje na recyklované hovory

Jednorázové aktivační
í rpMJh. `~

»č

0,00 5000,00

1 ,00 1 ,19

`'Zvýhodněné ceny jsou podmíněny minimální dobou stanovenou v příslušném Dodatku k Rámcové smlouvě nebo Smlouvě o propojení
ústředen.
Zavedení služby 02 Team není podmíněno změnou tarifu Služeb na mobilních telefonech na tarif 02 Team nebo Team DATA 300.

Team Firma: Skupina čísel účastníka, provozovaných v mobilní síti O2, zařazených do 02 Team l O2 Team Advanced.
Team Mobil: Skupina Zvolených mobilních čísel 02. Lze určit maximálně 10 mobilních čísel, provozovaných v mobilní sítí 02, at'
tarifních nebo předplacených služeb.
Team Pevná: Skupina zvolených pevných linek. Lze určit maximálně 25 geografických čísel provozovaných pevnými operátory v ČR.

WM Ceník pro Corporate zákazníky
,W Obchodní tajemství společnosti Telefónica 02 Czech Republic, as. s uzavřenou Rámcovou smlouvou

1/2 skupiny CA



Ceník základní a volitelných služeb pro Corporate zákazníky CA
Tento ceníkje nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) o

2

Tarif 02 Team

1T` ˇ' ıvzˇfclzlnší4 uièšičñiÍ ______~“"“'“ = `ì‹č~ ` ““ø`znšáiff , v .WM ~- .. .k T Team ._
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Uvedené Sazby jsou za 1 minutu, účtuje se první celá minuta a pak po vteřinách.
Volné minuty se vztahují pouze na hlasová volání, nevztahují se na datové a faxové přenosy.

Služba Team Profi
sšíření volání na čísla ve atupinách Team Firma a Team Mobil m 1,50 Kčlmin (cena bez DPH 19% ). Sužbu Team Ft'ofi lze
dodatečně aktivovat pouze k telefonním číslům, na kterých je aktivována služba 02 Team a některý Z tarifů 02 Bronz, 02 Bronz
MAX, 02 Slver, 02 Slver MAX, 02 Gold, 02 Gold MAX, 02 Flatinum, 02 Platinum MAX, 02 Diamant, 02 Diamant MAX, 02
Optimum Profi nebo původní tarify (Relax, lëlax Plus, Optimum, Optimum Plus, Business 200, Bus'ness 300, Bus'ness 600). Měsíční
příplatek za službu Team Profi činí 40 Kč (cena bez DPH 19%). Na službu Team Profi lze uplatnit příslušnou procentuální H'ofi slevu.

Služba Team Profi Plus
Rızšířenívolání na číäa ve Skupinách Team Fırma a Team Mobil za 1,50 Kčlmin (cena bez DPH 19%). Sužbu Team Rofi Pluslze
dodatečně aktivovat pouze k telefonním číslům, na kterých je aktivována Šužba 02 Team Advanced a některý z tarifů 02 Bronz, 02
Bronz MAX, 02 Slver, 02 âlver MAX, 02 Gold, 02 Gold MAX, 02 Platinum, 02 Platinum MAX, 02 Diamant, 02 Diamant MAX,
02 Optimum Profi nebo původnítarify (Max, Relax Plus, Optimum, Optimum Plus, Bus'rıes 200, Business 300, Business 600).
Měsíční příplatek za službu Team Profi Plus činí 50 Kč (cena bez DPI-l 19% ). Na službu Team R'ofi Plus lze uplatnit příslušnou
procentuální Profi devu.

Služba Team Pevná
Rızšiřeni volání na čísla ve skupině Team Pevná za 1,50 Kč/min (cena bez DPH 19%). Službu Team Pevná lze dodatečně aktivovat
pouze k telefonním číslům, na kterých je aktivována služba 02 Team nebo 02 Team Advanced a některý Z tarifů 02 Bronz, 02
Bronz MAX, 02 Slver, 02 Slver MAX, 02 Gold, 02 Gold MAX, 02 Hatinum, 02 Platinum MAX, O2 Diamant, 02 Diamant MAX,
02 Optimum Hofi nebo původní tarify (lëlax, Relax Flus, Optimum, Optimum Plus, Bus'neas 200, Busineä 300, Business 600).
Měsíční příplatek za službu Team Fevná činí 20 Kč (cena bez DPH 19%). Na službu Team Pevná lze uplatnit příslušnou procentuální
R'cfi slevu. Sužbu Team Pevná lze kombinovat se službami Team Profi / Team Profi Plus, Team Nonstop a Team International. Suüa
je dostupná od 4.9.2006

Služba Team

na Team Firma a Team Mobil Neomezeno
Službu lze aktivovat do 31.12.2007.

Team Nonstop lZe dodatečně aktivovat pouze k telefonním číslům, na kterých je aktivována Služba 02 Team / 02 Team Advanced a
některý Z tarifů 02 Bronz, 02 Silver, 02 Gold, 02 Platinum, 02 Diamant (včetně jejich MAX verzí) a 02 Sms, 02 Relax, 02 Relax Plus, 02
Optimum, 02 Optimum Plus, OZ Business 200, OZ Business 300, 02 Business 600 nebo 02 Optimum Profi (Promo) , VS, V524 a V512
Služba nesmí být využívána prostřednictvím jiného než mobilního Zařízení (zařízení typu GSM brána).

Podmínkou aktivace je podepsaná Rámcová smlouva. Zákazník S Rámcovou smlouvou musi mít při aktivaci této Služby Službu aktivní
Službu 02 Team či 02 Team Advanced.

Službu Team Nonstop je možné využívat pouze do 3132008. Po tomto datu bude Služba Team Nonstop převedena na Službu Team Profi
(v případě 02 Team) či Team Profi Plus (v případě 02 Team Advanced), nebude-li dohodnuto jinak. Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Si
vyhrazuje právo prodloužit dobu, kdy bude služba Team Nonstop poskytována.
Společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s. je oprávněna povolit výjimku Z podmínky uvedené v čl. 3 podmínek Služby Team Nonstop, a
to pouze v případě jiného než mobilního Zařízeníjiž dříve povoleného Společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s..

Služba Team International

00
00 95

i Směr Slovensko * 30 31
směr Německo, Rakousko, Polsko * 7,50 8,93

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH (s 19% DPH).
Službu mohou využívat pouze jednotlivá čísla účastníka, provozovaná v mobilni síti 02, s aktivní Službou 02 Team / 02 Team
Advanced.
* Na Zvýhodnënou cenu volání se neuplatňuje Profi sleva.

WM Ceník pro Corporate Zákazniky
, mmmww i Obchodni tajemství společnosti Telefónica 02 Czech Republic, as. s uzavřenou Rámcovou smlouvou
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Příloha č. 2

Zakládací listina účastníka

Obchodní tajemství Společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s. 1 vťx'ťc wľüüi. płzmıiı vd ü! , iü'ìüuř
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Příloha č. 3

Další informace

a) Centrum péče o korporátní zákazníky společnosti Telefónica 02

Pro Zefektivnění a Zpříjemnění komunikace mezi Vámi a spol. Telefónica 02 v oblasti telefonního kontaktu a
administrativních úkonů a Služeb je Vám díky Zařazení do kategorie korporátní Zákazníků v rámci nadstandardní péče k
dispozici specialista Centra péče 0 korporátní zákazníky.

Základní údaje o Centru péče o korporátní zákazníky pro účastníka Rámcové smlouvy:
Poznámka : Centrum je určeno pouze pro Kontaktní osoby vaší společnosti (viz formulář Zavedení kontaktní osoby)

Identifikační číslo účastníka: 60369 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková
organizace l

0 provozní doba: pracovní dny 08:00 - 19:00 hod.
telefonní čísla pro přístup na Centrum péče o korporátní Zákazníky:

*77 použijte pro volání Z mobilního telefonu na území ČR
800 33 00 77 použijte pro volání Z pevné sítě na území CR
+ 420 720 720 720 použijte pro volání mimo území CR (účtované volám)

0 faxové číslo pro zasílání písemných materiálů: +420 2 6701 1750
e-mail: korporace@02.com

b) Karta významného zákazníka

Karta opravňuje účastníka k čerpání slev, aktivacím a nákupu mobilních telefonů a příslušenství na fakturu dle článku 2
smlouvy, a to po jejím předložení a po ověření všech dalších identifikačních údajů dle Standardních procedur Spol.
Telefónica 02. Platnost Karty je shodná s účinností této Smlouvy, nenaskytnou-li se nečekané okolnosti, které povedou
ke Změnám platnosti Karty čí k zablokování Karty. Účastník bere na vědomí, že nese plnou zodpovědnost za případné
Zneužití Karty a S tím Spojené finanční Závazky vůči Spol. Telefónica 02. Telefónica 02 se zavazuje, že v případě, že se
dozví o prokazatelném zneužití Karty, upozorní účastníka na tuto skutečnost a na základě jeho písemného požadavku
učiní potřebná opatření směřující k zablokování Karty nebo ukončení platnosti Karty.

c) Autorizovaná prodejní místa spol. Telefónica 02

Značkové prodejny naleznete na adrese www.cz.o2.com
(nebo v Nabídkovém katalogu ve všech značkových prodejnách spol. Telefónica O2, informace vám take' sdělí na CA
lince)
Případné autorizované dealery vám sdělí na CA lince *77

Kontaktní osoba na Oddělení pro korporátní zákazníky spol. Telefónica 02

Bc. Renata Šramatá
manažer prodeje korporátním Zákazníkům

1. máje 2673 /3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Telefon:+420 606613851
Fax:
E-mail: renata.sramata@02.com

Tato příloha je platná a účinná dnem podpisu Smlouvy.

Obchodní tajemství Společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. l ten/.ť HLBÁWUÄ piżmızı od 10,300*
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Příloha č. 4

Zvláštní podmínky

a) Cena aktivačního poplatku

Jednorázové aktivační poplatky

Cena v Kč bez DPH s DPH

Dotovaný aktivační poplatek '79,83 95,00

Nedotovaný aktivační poplatek 79,83 95,00

b) Sleva na nákup příslušenství činí 10 %
c) Sleva na nákup HW za plnou kupní cenu činí 5 %
d) Sleva na Go sady při jednorázovém nákupu

cELKoVÁ ČÁSTKA PŘI sLEvY
JEDNORÁZOVEM NÁKUPU (v %)

(v Kč)
0 49.999 8 %

50.000 f 99.999 10 %
100.000 f 499.999 12 %

Slevy uvedene' pod písmeny b), c), cl) budou účastníkovi poskytnuty v případě, že nebude existovat důvodné podezření, že
účastník poskytuje Zboží /služby, na které využil výše uvedené Slevy, třetí osobě.

e) Účastník je ode dne účinnosti této přílohy Zařazen do Skupiny 02 Optimum Profi. Minimální celková částka, pro
Zařazení do této skupiny Zákazníků (Corporate Accounts) Za každé jednotlivé Zúčtovací období hrazená měsíčně
účastníkem a/nebo dalším účastníkem Spol. Telefónica 02 činí 30.000,- Kč bez DPH.

f) Účastník je ode dne účinnosti této přílohy oprávněn využívat zvýhodněné nabídky pro své zaměstnance
Aktuální nabídku naleznete na internetových Stránkách spol. Telefónica 02.

Tato příloha je platná a účinná dnem podpisu Smlouvy.

Obchodní tajemství společností Telefónica 02 Czech Republic,a.s. l wwę 11.3. X305, piımxżš od Už ìüìıìuř
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Příloha č. 5

Seznam dalších účastníků

NEPOUŽIJE SE

Obchodní tajemství spølečnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.S. I xcı/.c lufiłùíìí. pšèıxmš mi 501005



Příloha č. 6

Speciální služby

Obsah:

Přílohy

1. Záruky ................................................................................................................ 6a

2. Zvláštní ujednání ................................................................................................... 6b

Obchodní tajemství Společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.S. l wmv HDOOŠ. plżxmš'š Od M ší? JOM



Obchodní tajemství Společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.S. 2
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Příloha č. 6a

Záruky
1, Záruky na mezinárodní roaming

Telefónica 02 nebude požadovat od účastníka složení Záruky na mezinárodní roaming.

V případě, že účastník neuhradí účty za poskytnuté služby do data splatností tři po Sobě jdoucí Zúčtovací období,
může Telefónica 02 požadovat od účastníka Složení Záruky na mezinárodní roaming.

2, Jednorázové záruky ve výši měsíčního poplatku dle účastníkem vybraného programu služeb

V případě, že účastník hradí účty za poskytnuté služby do data splatnosti šest po Sobě jdoucích Zúčtovacích období,
Telefónica 02 nebude požadovat od účastníka Složení Jednorázové Záruky Ve výši měsíčního poplatku dle
účastníkem vybraného programu Služeb u Smluv O poskytování telekomunikačních Služeb uzavřených od data
účinnosti této přílohy.

V případě, že účastník vypoví Rámcovou Smlouvu, přestane splňovat podmínky příslušné CA skupiny nebo
neuhradí účty za poskytnuté Služby do data Splatností tří po sobě jdoucí zúčtovací období, může Telefónica 02
požadovat od účastníka Složení Jednorázových Záloh pro všechny Smlouvy účastníka uzavřené po datu účinnosti
této přílohy.

3, Vracení Jednorázové záruky

V případě, že účastník hradí účty za poskytnuté služby do data splatnosti šest po sobě jdoucích zúčtovacích období,
může Telefónica 02 Jednorázové Záruky účastníka Složené do data účinnosti této přílohy použít, pokud nebude
dohodnuto jinak, na úhradu poskytnutých Služeb na příslušném účtu účastníka u Spol. Telefónica 02.

Jednorázové záruky mohou být vráceny po doručení písemné žádosti účastníka spol. Telefónica 02. Písemná žádost
o vrácení Jednorázových Záloh musí být podepsána příslušnou kontaktní osobou účastníka.

V případě, že účastník vypoví Rámcovou Smlouvu, přestane Splňovat podmínky pro zařazení do příslušné CA
Skupiny nebo neuhradí účty Za poskytnuté služby do data splatnosti tři po Sobě jdoucí zúčtovací období, může mu
Telefónica 02 zpětně naúčtovat již vrácené nebo na úhradu poskytnutých služeb použité Jednorázové záruky ve výši
měsíčního poplatku, a to pro všechny Smlouvy uzavřené mezi účastníkem a spol. Telefónica 02 do účinnosti této
přílohy.

Tato příloha je platná a účinná dnem podpisu smlouvy.

vor/,e 10.2005. platím od žil . lilléìtìí
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Příloha č. 6b

Zvláštní ujednání

a) Individuální nabídka

1. Individuální nabídka pro : Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Telefónica 02 poskytne účastníkovi následující individuální podmínky:

- Telefónica 02 bude účastníkovi účtovat Za tarif 02 Optimum Profi cenu 499,- Kč oproti ceně uvedené v Příloze č. 1
(Ceník Základní a Volitelných Služeb pro korporátní Zákazniky), počet volných minut u tohoto tarifu bude navýšen na
celkových 250 minut a sazba volání Směr ostatní operátoři bude Snížena na 4,40 Kč (před uplatněním Profi slevy)

- standardní Profi sleva Rámcové Smlouvy na 36 měs. bude navýšena O 5 % Oproti výši Profi Slevy uvedené v Příloze č.
l aktuální Ceník základní a volitelných služeb pro Corporate Zákazníky CA

- účastníkovi bude nad rámec tarifu 02 Optimum Profi poskytnuto 30 volných SMS/měS./SIM

- Standardní měsíční poplatek Za Službu 02 Team Profi a Team Profi Plus Se Sníží na 1,- Kč bez DPH/SIM

- Telefónica 02 bude účastníkovi účtovat 1,- Kč bez DPH/min v rámci Služby 02 Team Profi a Team Profi Plus a to před
uplatněním Profi Slevy

- Standardní pravidelný poplatek Za Službu Podrobný elektronický účet se Sníží na 1,- Kč /měs./SIM bez DPH

- Telefónica 02 bude účastníkovi účtovat Za tarif 02 Bronz cenu 150,- Kč bez DPH (před uplatněním Profi Slevy)

- účastníkovi bude nad rámec tarifu 02 Bronz poskytnuto 20 volných minut/měS./SIM

- účastníkovi bude nad rámec tarifu 02 Bronz poskytnuto 10 volných SMS/měs./SIM

- standardní měsíční poplatek Za službu 02 Internet Mobil 512 se sníží na 599,- Kč /SIM bez DPH

- účastníkovi bude poskytnuta dotace na nákup HW/příslušenství v celkove' výší 100.000,- Kč včetně DPH
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Tato příloha je platná a účinná dnem podpisu smlouvy.

Obchodní tajemství Společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.S. 3 »size čtilâìiìř. płčšum od žil _ Ěüìéìlìř
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