
DOHODA O UKONČENÍ VYBRANÝCH SLUŽEB 
POSKYTOVANÝCH

ke Smlouvě o Firemním řešeni č 

Zákazník číslo: 36061658

SMLUVNÍ STRANY: 

T-Moblle Czech Republic a.s.

ZASTOUPENÁ:

(déle jen „TMCZ”)

SÍDLO: KONTAKT:
ULICE; Tomíčkova 2144/1
MĚSTO: Praha 4
PSČ 148 00
IČ: 64949881 ZÁKAZNICKÉ CENTRUM BUSINESS:
DIČ: CZ64949681
SPISOVÁ ZNAČKA: B. vložka 3797, vedená u rejstříkového eoudu 

v Praze
KOD PRODEJNÍHO MÍSTA:

RBP, zdravotní pojišťovna
SÍDLO:

ULICE: Michálkovická 967/108
MĚSTO: Ostrava - Slezská Ostrava
PSČ 710 00
IČ: 47673036
DIČ CZ47673036
SPISOVÁ ZNAČKA: AXIV 654 vedená u Krajského soudu v OstravB
ZASTOUPENÁ |

(dále jen „Smluvní partner")

(TMCZ a Smluvní partner dohromady dále také jako „Smluvní strany').

uzavírají nííe uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení vybraných Služeb poskytovaných dle Smlouvy o Firemním řešení (dále jen „Dohoda")

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní partner a TMCZ uzavřeli dne 27.1 2021 Smlouvu o poskytování elužeb pro veřejnou zakázku £. (dále jen "Smlouva"), jejímž

předmětem bylo mimo jiná poskytováni následujících služeb v oblasti informačních technologií, neveřejných služeb elektronických komunikací nebo veřejně 

dostupných služeb elektronických komunikaci:

Telefonní linka Klasik - č. služby: |

(dále jen „Služby")
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1. UKONČENÍ SLUŽEB

1 1 Smluvní strany se dohodly, že ke dni 14.6.2021 se ukončuje účinnost příslušných Specifikaci služby/účastnických smluv uzavřených na základě a v souladu se 

Smlouvou, jejichž předmětem je poskytováni Služeb (dále jen .ukončovaná Specifikace služby/účastnické smlouvy"), resp. se k uvedenému dni ukončuje 

poskytování Služeb (dále jen .Den ukončení")

1.2 Ukončeni ukončovaných Specifikaci služby/účastnických smluv dle této Dohody nemá vliv na trváni povinnosti Smluvního partnera vzniklých za dobu trváni 

ukončovaných Specifikací služby/účastnických smluv, zejména povinnosti Smluvního partnera uhradit TMCZ cenu Služeb, stejné jako smluvní sankce, náhrady 

újmy či jiné dluhy

1 3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně konstatuji, že touto Dohodou není dotčena platnost a účinnost ostatních, v této Dohodě

neuvedených, Specifikaci služby/účastnických smluv uzavřených na základě a v souladu se Smlouvdu, resp. není dotčeno poskytováni dalších služeb, v této 

Dohodě neuvedených, které budou neděle poskytovány za podmínek stanovených Smlouvou a příslušných Specifikaci služby/účastnických smluv.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2 1 Právní vztahy touto Dohodou výslovně neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném zněni.

2 2 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran

2 3 Ke změně této Dohody je vždy zapotřebí písemný dodatek podepsaný oběma Smluvními stranami

2 4 Tato Dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž TMCZ obdrží 2 výtisky a Smluvní partner obdrží 1 výtisk

2.5. Smluvní strany prohlašuji, že tato Dohoda vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednáni týkající se jejího předmětu, což níže stvrzuji svými podpisy
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