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Dí čí srnouva o poskytování služeb Vodatone OneNet - 	.r . 
Hasove skizby(Technická specfkace) 

K Rámcové smlouv ě  o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet Č . 025680, uzavřené dne: 30.10.2018 (dále jen „Rámcová 

smlouva') 

Identifikace smluvních stran 

Poskytovatel: Vodafone Czech Republic a.s. 

Sídlo: nám ěstí Junkových 2, 15500 Praha 5 

lČ : 25788001 

Oprávněný zástupce: 

Účastník: M ěsto Nám ěšť  nad Oslavou 

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ě šť  nad Oslavou 

10: 00289965 

Oprávněný zástupce: 

(dále len „Poskytovatel) 

Osoby oprávněné kjednání za Ú častníka ve věci: 

Změ ny Díl č í smlouvy: 

Vyú čtování ceny za poskytnuté Služby: 

Technických záležitostech: 

(dále len Ú častnílť ) 

Tel/email: 

Tel/email: 

Tel/email: 

Předmět Dílčí smlouvy 

V souladu s Čl. 1.2 Rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly na poskytování služeb elektronických komunikací, jiných služeb a zboží ze strany 

Poskytovatele za podmínek uvedených vtéto Díl č í smlouv ě  a Obchodních podmínkách OneNet. Poskytování služeb se bude říditspecifikacemi uvedenými 

níže v této Díl č í smlouvě . 

Identifikace služby 

Název služby: 	 Vodafone OneNet - Hlasové služby 

k Rámcové smlouvě  Č .: 	025680 	 Požadavek na: 
	

Změna služby a prodloužení 

DQČí smlouva/verze: 	 1/5 	 Nahrazuje Díl č í smlouvu/verzi: 
	

1/4 

Fakturační ůdaje 	 H 

Faktura ční skupina Č .: 1 

Adresát: M ě sto Nám ěšť  nad Oslavou 

Ulice, Č p.: Masarykovo nám. 104 

PSČ , M ěsto: 67571 Nám ěšť  nad Oslavou 

Tarifní plány: vše 

Termíny a doba trvání Díl čí smlouvy 

Díl č í smlouva se uzavírá na dobu neur č itou s tím, že minimální doba užívánhslužby (tzn. minimální doba trvání Díl č í smlouvy) je stanovena Od Rozhodného 

dne podle Smlouvy do 31. 10.2024. Nastavení služeb dle této Díl čí smlouvy bude provedeno nejpozd ěji k Rozhodnému dni, pokud bude podepsaná Díl č í 

smlouva doru čena Poskytovateli do 30 dn ů  p řed tímto datem. V opa čném p řípad ě  bude nastavení služeb provedeno až v pr ů běhu dalšího zú čtovacího 

období následujícího po Rozhodném dni. 

Vodafone Czech Republic a.s. 	Vodafone firemní pé če 800 777 780 

Nm ě stíJunkových 2 	 co: 25788001, DIC: CZ25788001 

155 00 Praha 5 	 VlP@vodafone.cz ; vodafone.cz  

Spole čnost zapsaná v obchodním rejst ř íku vedeném M ě stským soudem o Praze, oddíl B, vložka 6064. 
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DH ČÍ smiouva o poskytování sužeb Vodafone OneNet 
Hasové s'užby íFechncká specfk) 

Hlasový tarifní plán 

Tarifníplán č . 1 

TP1 Tarif s individuální sazbou 

Uživatel mobilního číslas minutovou sazbou 

Je -li hlasová služba poskytována pomocí ADSL/VDSL, nevztahuje se na ní Dohoda o garantované úrovni služeb. 

pravidelná m ěsíční 

1,00 Kč  

Cena za jednotku 
Typ služby 

Z mobilu na mobil 

Z mobilu na pevnou 

Vnitrofiremní volání ]PN) 

SMS - textové zprávy 

způsob tarifikace mobilní linka 1+1 

Do sítě  Vodafone 

0,69 Kč/min 

0,69 Kč/min 

0,00 Kč/min 

0,69 Kč/SMS 

Do ostatních národních sítí 

0,69 Kč/min 

0,69 K č/min 

/ 

0,69 Kč/SMS 

Neomezené tarify - Tarifní plán Č. 2,3,4 

TP2 - Neomezené volání a SMS s OneNet 
mobilním p řipojením 
TP3 - Neomezené volání a SMS s OneNet 
mobilním p řipojením 
TP4 - Neomezené volání a SMS s OneNet 
mobilním připojením 

Uživatelský 
Dato4taflf 

Automatický Objem Cena za 
poplatek Dokup dokupu dokup dat 

259,00 Kč  OneNet mobilní p řipojení 500MB Ne 500 MB 80,00 Kč  

389,00 Kč  OneNet mobilní připojení 3GB Ne 500 MB 80,00 Kč  

519,00 Kč  OneNet mobilní p řipojení 15GB Ne 1 GB 130,00 Kč  

Volánív rámci ČR: 

Typ služby 

Z mobilu na mobil 

Z mobilu na pevnou 

Volání v rámci VPN 

SMS - textové zprávy 

Do sítě  Vodafone 

0,00 Kč/min 

0,00 K č/min 

0,00 K č/min 

0,00 Kč/SMS 

Cena za jednotku 

Do ostatních sítí 

0,00 Kč/min 

0,00 Kč/min 

/ 

0,00 Kč/SMS 

Vodafone lIzech RepubIiC a.s. 	Voclafone firemní pé če 800 777 780 

Náměstíiunkových 2 	 CO: 25788001. DIC: CZ25788001 

15500 Praha 5 	 VlP@vodafone.cz ; vodatone.cz 

Společnost napsaná v obchodním rejst ř íku vedeném Méstskvm soudem v Praze, oddíl 8, vložka 6064. 
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H,' asove s'užby (Teoh' .:k: 

ROAMING 

Ceny služeb OneNet RoamingEli 8 World vzón ě  1, odpovídají cenám služeb platných do ostatních mobilních sítích v Č eské republice a sjednaných ve Smlouv ě  
jako Tarifní plány. 

Roamingová volání - OneNet roaming 

Zvýhodn ěné roamingové volání pro vybrané zóny 

Zvýhodněná zóna 
Cena za jednotku pro mamingové volání 

Odchozi 	 Pichozi 

Zóna 1 	 Ceny služeb v zón ě  1, odpovídají cenám národních služeb dle tarifu. 

Zvýhodn ěné roamingové SMS pro vybrané zóny  

Zvýhodněná zóna 	 Odchozí SMS 

Zóna 1 	 Ceny služeb v zón ě  1, odpovídají cenám národních služeb dle tarifu. 

Roamingová data - OneNet roaming 

Zvýhodněná roamingová data pro vybrané zóny 

Zvýhodněná zóna 

Zóna 1 

Tarify Připojení - Mobilní data 

Národní mobilní připojení nesdílené 

Tarifní plán 

Tarif s individuální sazbou 

Tarif s individuální sazbou 

Cena za jednotku pro roamingová data 

Ceny služeb v zón ě  1, odpovídají cenám národních služeb dle tarifu. 

Datový objem 

OneNet mobilní p řipojení 2G13 

OneNet mobilní p řipojení 15G13 

Měsíční platba 
[KČ] 

130,00 

260,00 

Objem 

1G13 

2 GB 

Dokupy 

Cena 

130,00 Kč  

200.00 Kč  

Počet 

O 

O 

Hlasová VPN a Virtuální ústfedna 

Vytvoření hlasové VPN: 

Název hlasové VPN: 
	

M ěsto Nám ěšť  nad Oslavou 

Fakturační peněženka 

Poplatek za službu Faktura ční pen ěženka je sou částí poplatku za SIM a není samostatn ě  ú čtován. 

Voda řovy Czech Republic os. 	Vodafone firemní pé če 800 777 780 
Ntím ěstiiunkových 2 	 lCO: 25788001, 01C: CZ25788001 
15500 Praha 5 	 VlP@vodafone.cz ; vociafone.cz 

Spole čnost zapsana v obchodním rejst ř íku vedeném Méstským soudem v Praze, oddíl B, víuzka 6064. 
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H !as 	k!žb 1' 	'•k spf: kc) 

Obecná ustanovení 

1. Veškeré ceny uvedené v této Díl č í smlouvě  jsou uvedeny bez DPH; k cenám bude p řipo čtena aktuální sazba DPH. 

Smluvní strany se dohodly, že cenové podmínky sjednané vtéto Díl čí smlouvě  bude Poskytovatel poskytovat také Dalším ú častník ům, kteř í 

s Poskytovatelem uzav řeli dohodu o p řistoupení k Rámcové smlouv ě , a to bez nutnosti dodatku č i uzav ření nové Díl č í smlouvy s Dalším ú častníkem. 
Poskytovatel těmto Dalším ú častník ům oznámí nové cenové podmínky s tím, že Další ú častníci budou oprávn ě ni čerpatslužby za cenových podmínek 
dohodnutých v této Díl čí smlouv ě , nedohodnou-li ses Poskytovatelem jinak. 

2. Pokud není v této Díl č í smlouvě  uvedeno jinak, slova za čínající velkým písmenem mají význam specifikovaný v Rámcové smlouv ě  a Obchodních 

podmínkách OneNet. 

3. Pokud není v této Díl č í smlouvě  uvedeno jinak, použijí se na poskytování služeb Obchodní podmínky OneNet a platný Ceník, který je k dispozici na 
www.vodafone.cz . 

4. Smluvní strany se výslovn ě  dohodly, že Poskytovatel je oprávn ěn v p řípad ě , že (i) uplyne minimální doba trvání Díl č í smlouvy a (ii) Ú častník neuzav ře 
do 3. měsíc ů  Od obdržení nabídky Poskytovatele dodatek k této Díl č í smlouvě , na základ ě  kterého dojde k prodloužení této Díl č í smlouvy na další 
minimální dobu trvání 24/36 m ěsíců  Od podpisu dodatku, ú čtovat ceny za poskytnuté Služby dle této Díl č í smlouvy ve výši dle aktuáln ě  platného 

Ceníku, nikoli ve výši sjednané v Díl č í smlouvě . O využití tohoto práva bude Poskytovatel ú častníka informovat. Ceny služeb sjednané v této Díl č í 

smlouvě  se budou Od prvního dne zú čtovacího období následujícího po doru čení informace uvedené v p ředchozí v ětě  ú častníkovi automaticky řídit 

cenami uvedenými v aktuálním Ceníku, nikoli cenovými ujednáními uvedenými v této Díl č í smlouvě , která tímto automaticky pozbydou platnosti. 

Smluvní strany se pro vylou čení všech nejasností dohodly, že pro tento ú čel není nutné uzavírat dodatek k Díl č í smlouvě  (Čl. 5.9 Rámcové smlouvy se 

tedy pro tento p řípad neuplatní). 	 - 

5. V případě  porušení smluvních podmínek, porušení právních p ředpis ů  nebo práv t řetích osob je Poskytovatel oprávn ěn U častníkovi omezit nebo 

p řerušit poskytování služeb dle této Díl č í smlouvy, a v p řípadě  porušení podstatným zp ů sobem je Poskytovatel rovn ěž oprávn ěn okamžitě  odstoupit 

Od této Díl č í smlouvy. 

6. Ú častník podpisem této Díl č í smlouvy potvrzuje, že se seznámil  obecnou specifikací služby, která stanoví bližší podmínky poskytování této služby a 

že S touto obecnou specifikací služby souhlasí. Aktuální verze této obecné specifikace je k dispozici bud' na vodafone.cz  nebo na vyžádání u 

Poskytovatele. 

7. Sítí Vodafone je pro ú čely poskytování služeb Vodafone OneNet myšlena telekomunika ční síť  spole čnosti Vodafone Czech Republic, a.s., na území 

České republiky. 

8. Tato Díl čí smlouva se uzavírá ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tato Díl č í smlouva m ůže být mě n ěna pouze 

písemn ě ; písemnou formou není pro ú čelyzmény Díl č í smlouvy výměna e-mailových č i jiných elektronických zpráv. 

9. O uzavření této smlouvy rozhodl za M ěsto Nám ěšť  nad Oslavou Mgr. Petr Kafka, vedoucí odboru správy majetku m ěsta, oprávn ěný k 

rozhodnutí na základ ě  platného a ú č inného Organiza čního řádu Mě stského ú řadu Nám ě šť  nad Oslavou. 

Datum' .......................................................... 	 Datum' .......................................................... 

Miroslav 
Haluza 

Digitaily signed by 
Miroslav Haluza 
Date: 2022.08.10 
15:20:44 +0200' 

Mgr. Petr 
Kafka 

Digitáln ě  podepsal 
Mgr. Petr Kafka 
Datum: 2022.08.10 
14:46:52 +0200' 

Miroslav Haluza, Key Account Manager 
	

Mgr. Petr Kafka, vedoucí odboru správy majetku m ěsta 

Jméno a funkce oprávn ěného zástupce Poskytovatele 
	

Jméno a funkce oprávn ěného zástupce Ú častníka 

'/odafone Czech Republic a.s. 	Vodafone firemní pé če 800 777 780 
Náměstiiunkoytch 2 	 ICO: 25788001, DI Č : CZ25788001 
155 OO Praha 5 	 Vlp@vodafone.cz; vodafone.cz  

Společnost zapsaná v obchodním rejst ř íku vedeném M ěstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064. 


