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Smlouvou se rozumí Rámcová smlouva o
podmínek nebo o poskytování stužeb a koupi
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podmínek, Smlouva o poskytování zvyhodněných
smlouva (dáte ien ,,Dodatek'') uzavřený mezi

PONilS Šumpeřk o.p.s.

Gen. Svobody 2800,/68
78701 Šumperk
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Mgr. MirostavAdámek
adamek.mirostav@pontis.cz

> (dáte ien ,'Vodafone'') > (dáte ien ,,Zâkaznik")

> (dáte spotečně,,smluvní stranyt|)

SmLuvní strany uzavřely SmLouvu č. 1-9062458702_0 (dáte jen,,Smlouva \.Zâkazník a Vodafone se dohodti na uzavření
Dodatku ke Sńtouvě v tômto znění;
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Ustanovení Smlouvy se v plném rozsahu nahrazují a zní:

Předrnět Smlouvy
Předmětem této Smto

jiné i stužeb elektro

této
Rozpisu je

dě této Smtouvy

{2 Prâvaazâvazky smluvních stran
2.'1 Vodafone ie oprávněn stanovit Zâkazníkovi votací timit pro čerpáníSl'užeb Vodafonu v každém zúčtovacím období, a
to iednotlivě oro kaźdou SlM kartu zařazenou pod právní režim této Sm[ouw'
z.ź-_ ŻeŔäzňĺŔ sŢźáváżüie' že po dobu trväníŚmlouvv neklesne rozsah-užívaných Stužeb pod minĺmá[níměsíčnĺčástku ve
wţi sĺ ool xt. Miniňál'ńíńésíčnĺtástlĺa se rovná cetkové částce za poskwnuté StúŽbv (bez DPH) v iednom zúčtovacím období
ińţłci) oo uoraińeńi vest eŃcĺ stev á zvýhodnění (bonusů) poskvinutých Z.âll<azníRővi a zobrazených ve vyúčtovánĺ Stužeb,
ňiłotiv vśak částka odoovída'lící olatbám Ĺâkaznika za zboží a'služ_bv třetích stran (např. audiotex, m'ptatby, prémiové sMS) či
oootatkům sooienrich's oozcjnĺ úhradou Vvúčtování. Pokud za srovňávací období (kteié tvořî vždy tři po sobě jdoucĺ zúČtovacĺ
boboní oočíňaie đrvnĺni cetÝm zúčtovacím obdobím) ktesne cel'ková částka vyúčtovanźl za Stužby (bez DPH) pod částlĺu
odoovídäiící tŕoińásobku minimátní měsíčnĺ částkv, a to počĺnaie prvním Úptným zúčtovacĺm obdobĺm Stanoveným
Vobafoném. zaväzuie se Zákazník uhradit Vodafonu đoúčtováńízávaźku'minimátní měsíčnĺ částky ve výši rozdítu mezi těmito
částkami' Tâkto wbočĺtaná částka doúčtování závazîu minimátnĺ měsíčnĺ částky podtéhá DPH' která bude uplatněna a.

ořioočtena ve rnúši'äte oLatnÝch orávních oředpisů. V případě, že srovnávací období bude kratší neŽ 3 celá zÚČtovacĺ obdobĺ
řóő'tăăńiiro"ńářači o6oäoí pŕeb uŔôńćďnĺm'sńĺouwli íe śrovnávacím obdobím vždy |edno zúčtovací období (pĺo úč-ety

śptnění zâvazku a přĺpadné sťanoveníyýše doúčtovánízávazku minimátní měsíční částky bude posuzována iedna minimatni
měsĺční částka).

2'3 V oříoadě. žeZákazníR poruší své Dovinnosti vvptwaiící z této SmLouvy podstatným Způsobem (porušení čt.5.3'
Všeobecnýćh bodmínek nebo čt, ó.s oocnodních podmínék)-anebo způsob-em uvedeným v čt' 3.4postednivěta teto smLo.Uvy'
iďVodäiońe b'eż ohtedu nâto.-.aa wużĺié sve đráuo na odstcupeńíod Sml"ouvy, oprávněn požadovat aZâkazn^ík poyi|ęr)
Lhradit Vodafonu smluvní pokutu vé výsĺ součinu minimátní měsíční částky a počtu pravidetných zúČtovacĺcn oDdobl
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Dodatek k Účastnické smlo uvë' 1-6234Ö844694 o

Dodatek ć. 1-62340844694 0
ke Sm[ouvě č.: 1-9a62458762:a

Smtouvou se rozumí Rámcová smlouva o poskytování zvyhodněných podmínek, Smlouva o poskytování zvyhodněných
podmínek nebo o poskytování stužeb a koupĺ zboŽí nebo také- Učastnĺćká sml'ouva (dáte jen ,,Dodaték'') tizavřený m-ezi

{l-.

Mgr. Miroslav Adámek
adamek.miros[av@pontis.cz

> (dá[e jen ,,Vodafone") > (dále ien ,,Zákazník'')

> (dáte spotečně ,,smluvnĺ stranyI|)

Smluvnĺstrany uzavřely Smlouvu č. 1-9062458702-0 (dáte jen,,Smlouva \.Zâkaznik a Vodafone se dohodti na uzavŕení
Dodatku ke Smlouvě v tômto znění:

!.

Ustanovenĺ Smlouvy se v plném ľozsahu nahrazuií a zní:

1 Předrnět smtouvy
Předmětem této Smlouvy

iné i stužeb elektroni komu

této
odsouh

h komunikací

dohodnuto jinak,

odsouh

Vodafonem.
u smtouvouzákazníkům s

na záktadě

smluv
na záktadě

smluv o

2.3 V případě, že ZákazníR po
Všeobecných podmínek nebo čt, 8.5
ie Vodafone bez ohledu na to, zda
Lhradit Vodafonu smluvní pokutu
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