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Dohoda o cenových podmínkách - Telefonní připojení
Součástí smlouvy č.l Dohoda číslo: 1

Poskytovatel
T-Mobile Czech Republic a s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, spisová značka B 3787 vedená 
Městským soudem v Praze

Partnerská smlouva: / /

Smluvní partner1

1) Podrobné identifikační údaje - viz výše uvedená smlouva

(TMCZ a Smluvní partner dohromady dále také jako „Smluvní strany").
Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne na uzavření následujícího znění Dohody o cenových podmínkách 
vztahující se k výše uvedené Smlouvě o Firemním řešení a službě Telefonní připojení (dále také jen „Dohoda").

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
Výše uvedené Smluvní strany mají uzavřenu Smlouvu o Firemním řešení č. (dále jen „Smlouva"), jejímž
předmětem je stanovení rámcových podmínek pro zřízení a poskytování služeb elektronických komunikací, ICT a jiných 
služeb ze strany TMCZ a jejich užívání a úhradu ze strany Smluvního partnera, mimo jiné i pro zřízení, poskytování a 
užívání služby Telefonní připojení (v této dohodě též jen jako „Služba"). V souvislosti s poskytováním Služby Smluvnímu 
Partnerovi se Smluvní strany výslovně dohodly na následujících smluvních a cenových podmínkách zřízení, poskytování 
a užívání Služby.
Veškeré v této Dohodě uvedené ceny jsou stanoveny bez příslušné sazby DPH.
Není-li výslovně sjednáno ve Smluvním dokumentu uzavřeném s Oprávněnou osobou jinak, tak tato Dohoda platí i pro 
Službu poskytovanou Oprávněným osobám Smluvního partnera uvedeným ve Smlouvě.

2 DOHODA O CENOVEM PROGRAMU
Smluvní strany se dohodly, že Služba bude Smluvnímu partnerovi zpoplatňována dle platného Ceníku služby Telefonní 
připojení a platného cenového programu Atlas Nano (dále jen „Ceník"). Smluvní partner je povinen hradit ceny ve výši 
stanovené v Ceníku ode dne účinnosti této Dohody, pokud není v této Dohodě uvedeno jinak.

3. DOHODA O PRAVIDELNÝCH MĚSÍČNÍCH CENÁCH ZA DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Smluvní strany si v níže uvedené tabulce dohodly individuální pravidelné měsíční ceny za číselnou provolbu u Služby, 
které nahrazují ceny uvedené v příslušných ustanovení Ceníku:

Popis Cena za 1 číslo nebo provolbu
(Kč za měsíc)

4 DOHODA O CENÁCH ZA PROVOZ
Smluvní strany se dohodly na individuální výši cen za provoz vybraných typů hovorů Služby dle níže uvedené tabulky, 
které nahrazují ceny uvedené v příslušných ustanovení Ceníku. Ceny za provoz ostatních typů hovorů Služby 
(neuvedených v této tabulce) jsou Smluvnímu partnerovi účtovány ve výši, která je uvedená v příslušném ustanovení 
Ceníku, pepř. dle jiného ustanovení této Dohody.

Typ hovoru

Místní a meziměstské (PABX do pevné sítě)

Mobilní hovory do sítě T-Mobile (PABX do mobilní sítě T-Mobile)

Mobilní hovory do ostatních sítí v ČR (PABX do ostatních mobilních sítí v ČR) 

Německo (pevná síť)

Německo (mobilní síť)

Slovensko (pevná síť)

Slovensko (mobilní síť)

& ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
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Dohoda o cenových podmínkách - Telefonní připojení
Smluvní stran se dohodly, že bez ohledu na účinnost této Dohody budou výše uvedené individuální ceny a slevy 
poskytovány Smluvnímu partnerovi u Služby zpravidla v době od prvního dne prvního celého zúčtovacího období 
následujícího po dni účinnosti této Dohody, nejpozději však od druhého celého zúčtovacího období po dni účinnosti této 
Dohody.
V ostatním, touto Dohodou nezměněném, zůstává platné původní znění Smlouvy.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato Dohoda ruší a nahrazuje všechny předešlé Dohody o cenových podmínkách 
- Telefonní připojení, které se vztahují ke Smlouvě uvedené výše a příslušné Službě, přičemž v případě ujednání o 
cenových podmínkách uvedených v konkrétní Specifikaci služby týkající se Služby jsou taková ujednání nahrazena 
ujednáními této Dohody pouze v případě, že je tak výslovně sjednáno ohledně konkrétní Služby, resp. Specifikace služby, 
v této Dohodě.
V případě listinného uzavření bude Dohoda vypracována ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž TMCZ obdrží 2 
výtisky a Smluvní partner obdrží 1 výtisk.
V případě elektronického uzavření Smluvní strany Dohodu podepíší elektronicky s využitím zajištěného systému 
DocuSign, event. s využitím jiného způsobu elektronického uzavírání smluv. TMCZ umístí Dohodu v elektronické podobě 
do systému DocuSign a vyzve Smluvního partnera k podpisu elektronického dokumentu. Smluvní partner poskytne TMCZ 
potřebnou součinnost (zejména pak správnou elektronickou adresu a telefonní kontakt osoby, která je oprávněná 
podepisovat jeho jménem). Každá ze Smluvních stran elektronicky obdrží plně podepsaný dokument ve formátu .pdf 
opatřený DocuSign certifikátem (Certificate of Completion), takový dokument se považuje za originál Dohody. Na požádání 
TMCZ je Smluvní partner povinen potvrdit podepsání elektronického dokumentu e-mailem.

Na znamení souhlasu se zněním této Dohody připojili zástupci Smluvních stran své podpisy.
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