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Účastnická sm[ouva 1 -90624587 02 _0

Smtouva o poskytovânÍ zvýhod něných pod mínek
(dáte jen ''Sm[ouva|l)

Smlouvać.':,1-9062458702 Ouzavřenádte5262a$269odst'2anást,zâkonać.513/1991Sb,,obchodnízákoník,veznění
pozděiších předpisů

Vodâfone Czech Republic a,s. PoNns Šumperk o.p's.

Gen. Svobody 2800/68
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25843907lč
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Bank' spo|ení, č'ú'
Zaps. v oR u rejstř. soudu v
Spisová značka
Zastoupen
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> (dá[e jen ,,Vodafone||) > (dá[e ien ,,Zákazník")

' (dá[e spo[ečně,,smluvní stĺany'')

Vinohradská 1 67
1 00 00 Praha 1 0

25788001

c225788001
RBs N.V'' ć.Ú' 117 428/5400
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Mgr. MiroslavAdámek

na
ele

smluv o poskvtovánĺ Služeb uzavřených dte
cí spotečnbsti Vodafone (dáte ien ,,Všeobecné
nĺch smluv uhrazenĺm kupní ceny zboží.

2 Prâva a závazkv smtuvnĺch stran
ź: Vä-däiđ'elěfiiávńiiňţâńovitżăŔazníkovivolacĺtimit pro čerpáníStužeb Vodafonu v každém zúčtovacím období, a
to iednottivě pro kaźdoű SlM kartu zařazenou pod právnĺ režim této Smlouvy.
Ť.ź-- 

"'Żeu!,żňĺlise 
žŇă)üie' zđđó đóou tŃäní śmlouvy neklesne rozsah-užívaných Stužeb pod minjmátní měsĺčníčástku ve

ňiţi zzool xčÎijËż ĎpŢi. ui"im?i'iĺ meiiľnitâśtła só rovńá celkové částce za poskytnuté SLužby v jednom zúčtovacím obdobĺ
řŕ,É'ĺłĺřio'üoiăřňc"i yóťHäĺćn iiev ă}výr'ođněnĺ (bonusů) poskytnutých Zákaznîuovi a zobrázených ve vyúčţování Stužeb.

Pokud zä tři rjo sobě idoucí zÚčtovacĺ obdôbĺ klesne celková částka vyúčtovaná za StuŽby pod Částku odpovidalici trojnasoDHu

minimátníměsĺčníčástky (bez DPH), a to počínaje prvnĺm úptným zúčtovacĺm obdobĺm stanovený.m.VodaÎonem' 11v1aľ!_e-:ę
Zźkazník uhradit Vodafońu smluvnĺ pokutÚ ve ýši rozdítu mezi těmito částkami (pokud se smluvnj stranynedonodnou. linaR,).

Do minimátnĺ měsíční částkv se počítá částka výúčtovaná za Stužby poskytnuté Vodafone v přĺSl'uŠ.nem zuĆtovacim obdoDi Po
uol'atnění veškeŃch slev (6onusů) poskvtnutých Zákaznĺkovi na záktadě Smtouvy' nikoliv VŚak castRa oclpovldajlcl platDam
żĂuaznĺiazazboźi a stuŽbv třetích stran (např'âudiotex, m-ptatby, prémĺové SMS)'
i.i*-""'Ý_,iľĺ"-.aŢ"k;-;čó"išńtouuvńrěđ'łón.emsiednânéoóbV otečtánku3tétoSmtouvy zdůvodunastĺaněZáRazĺýka,.
Ştžtnc uňďń{.ň]'póä-ńiiuť"Lslc-ćińńŃtĺżäŘażníkeń nebo přerušení poskytování Stužeb Vodafonem..z důvodu poruš.ení

sml'uvnĺch oovinnóstĺ ze stranv Zákaznika, se Zákaznĺk zavazuje uhradit Vodafonu smluvnĺ pokutu.ve VyŠi soucinu .mlnlmatnl
měsĺční částkv (bez DPH) a póčtu pravidelných zúčtovacĺch období zbývaĺĺcích do konce sjednane doby trvani smtouvy' a to
počĺnaie zúčtóvacím obdobĺm, kdybošto k předčasnému ukončenĺ Smlouvy, nebo k přeruŠenĺ poskytovâni sl'uŻeb VodaÍonem'
ieŽ zakiádá právo na ukončení Smlouw ze strany Vodafonu.
i';'_ '*ž.''iă;ăńlňiuüń] őoküiú;émá ítĺü ńa ńăióŔ Ýóoafonu na náhradu vznikté škody porušením povinnosti. Smluvní
ookutv isou'solatné ve thůtě üvedđné ve wúčtování smIuvní pokuty vysiaveném Vodafonem.
ž5'_"'"š.i[i,"'î'ilriyŞăöńóoLv-''ieŻâŔazniv' sLožĺ v sbutadú śĺL' z's obchodnĺch podmínek volacĺ jistinu k zajištění
poskytnutých výhod ve výši 0,- Kč'

3 Sĺednaná doba trvánĺ Smlouvy
ś: Ťäö'ilińüř;ţě'ü;ä'','á''ňă đőbu určitou do 03.11.2o15, a to na vý.slovnou žádostZákazníka..Smlouva naýá.
óiatnosti dnem oodoisu oběma smtuvními stranami a účinnosti po prověření návratnosti nabĺzenýc.h Výhod a provéreni

bůvěrvhodnosti á scńopnostiłákaznika plnit své zâvazky vyptývající ze Smlouvy Vodafonem. V připade' Že Vysledeţ(. proverenl

orokáźe návratnost oóskvtovaných výhod a důvěryhodnost Zákaznĺka, vyrozumi VodaÎone o teto sHutecnosţl pls|mne
Źä-ń;;''kä.šńt"ilva 

'iuu-víâŁeinńośti 
đnem doručení tohoto vyrozumění Záiĺazníkovi' Pro vytoučení pochybností se uvádĺ'.Že

oostačí vvrozumění ve fórmě e-maitové zprźlvy odes|ané na emailovou adresu zákaznĺka uvedenou V zahlavi smtoUVV. JesÎtlze

Wă:i;;J;1'jáiL1i'"ľážL'cnío k|adném výsreoLĺLj'piävëř.ňí Žjĺ;;ř'''k'i'i nĘnŢżăc;íäó.s0 katendářnĺcn d19 9{pooPi'_!tśt^"
Smlouw. oak tato SńLouva automatickv zaniká. Smluvní strany se dohodty, Že V připade dorucovanl Vyrozumenl.Ve To_rme e-

.;iň"a'í'á"ilě 
'yiöžuňění 

pôväžóuáńďża dóručené dnem nás[eduiícĺm 
-po 

odeštání e-mailové zprávy ze strany Vodafone.

ilrlll
SM

Inll ll lll
NSMS MSL -JL vz



.l
I ffi,

3.2 Po upLynutí doby trvání Smlouvy tato Smtouva zaniká a Stužby budou Zákazníkovi poskytovány dte Všeobecných
ăoomĺnelĺ ä álitúĺtnĺno Ceníku, nenĹti mézi Zákazníkem a Vodafonem dohodnuto ĺinak.
!ä''"' ''łio].']ľpřiöäăů ů;;ääńý;ň ü öňńđđňĺcn p9áńĺnláč[te Voóâľone.oprávhěn od této Smlo.uvyodstouoit také v

oříoadě. žeZâkazniknuuuă!ţii'zjä;';ktü;îšliri'Řăiiü,iż"'sirrłHä'tú,nâHiéié.ovŇtýpost<ylqęnýstužby.Provytoučení
bô[ňýui oitĺiđuváoĺ, ze v takovém případě vzniká Poskytovateli nárok na smtuvnĺ pokutu dl'e Ći. Z.5' sml'ouvy.

vodafçnc

Vodafone Czech RePubtlc a.s

Účastnická smlouva 1-9062458702 0

PoNTls šumperk o.p's.

Místo, datum

Jméno
Pozlce
Podpis
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Mĺsto, datum
Jméno
Pozlce
Podpls

V Praza dna ÔA 11'2013

Manažer péče o zákazníky
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