
Dílčí smlouva o poskytování služeb 

Vodafone OneNet - Hlasové služby 
(Technická spedfkace) 
K Rámcové smlouvě  o prodeji zboží a poskytov,ní služeb Vodafone OneNet 
Z. 025680, uzavřené dne: 	 (dále jen Rámcová smlouva") 

Město Náměšť  nad Oslavou, Masarykovo nám. 104. 875 71 
Náměšť  nad Oslavou, IČO: 00289965, zastoupené 

vedoucím odboru správy majetku m ěsta, oprávněným K 
uzavření a podpisu této smlouvy na základ ě  Čl. 11 odst. 2, písm. 
u) Organizačního řádu Městského úřadu Náměšť  nad Oslavou, 
schváleného na 16. schůzi Rady města Náměště  nad Oslavou dne 
16.82017, ůčinriého ode dne 17.8.2017, ve znění pazdších 
změn a dodatků . 

(dále Jen ‚.PositovateV') dále Jen ÚČastnik') 

Osoby oprávněné kjednáníza Očastníkave věci 
Změny .  Ofíčísmlou%y 	 Tel./email:'  

Vyúčtování ceny za poskytnuté Služby: I 	 i 	 Tel/email: 
Technických záležitostech: 1 	 Tel/email: 

V souladu s Čl. 1.2 Rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly na poskytování služeb elektronických komunikací, jiných služeb a zboží ze stzany 
Poskytovatele za podmínek uvedených vtéto Díl čí smlouvě  a Obchodních podmínkách OneNet. Poskytování služeb se bude řídit specifikacemi 
uvedenými níže vtéto Dílčí smlouvě. 

k Rámcové smlouvě  Č.: 025680 	 Požadak na změnu služby prodloužení - nová RS 

Oílč srnlouva/vejze 1/3 	 Nahrazuje Díl čí 5miuuvu/va5.zl: 1/2 (RS: 013728) 

Fakturační skupina Č.: 1 

Adresát Město Náměšť  nad Oslavou 

Ulice, 5.p.: Masarykovo nám. 104 

Psč , Město: 675 71 Náměšť  nad Oslavou 

Tarifní plány TP1, TP2 

f 

Dílčí smlouva se uzavírá na dobu neur č itou stirn, že minimální doba užíváníslužby(tzn. minimální doba tváuí0íi čísmlouvy) je stanovena do 31.10,2020» 
Nastaveni služeb dle této Díl čí smlouvy bude provedeno nejpozd ěji k 1.11.2018. 

Poskytovatel: \'odafone Czech Republc a.s.. nárnstuJunkových 2, 155 OO F'rata 5 
Vodfone fkemnípé če: 500 777 750, 	 ičo: 25788001. DC c225788001. vodafonecz 
Společnost zapsaná v Qbchodnim rejst říku vedeném M ěstským wudein v Praze, oddíl 8, vložka 6064 	 Str. I 



Dílč í smlouva o poskytování služeb 

Tarifní plán Č. 1 

TP' UvaW  

Hlasový tanfs minutovou sazbou 	 1,- KČ  

Je-Ii hiasosá stua poeIavána pomacIADSLJVD$t. ncvutatiujese na ot OIoda ogsiamovn* úmorl slu!eb. 

INDIVIDUALNÊSJEMANÉCEW 
Voiánív rámci ČR: 

Cena zajednotiw 
Typslulby 	 -----------«---- 	 _____ 

Dosltě Vodstone 	 Do ostatních nmdních sítí 

Z mobilu na mobil 	 0,70 KČ/min 	 . 	 0,70 Kč/min 

Z mobilu na pevnou 	 0,70 Kč/min 	 0,70 KČ/min 

Vnitrofiremnívolání (VPN) 	 0,- KČ/min 	 / 

SMS - textové zprávy 	 0,70 KČ/SMS 	 0,70 KČ/SMS 

Způsob tarlllkace 60+1 (platí pra národní I ~národní bova 

Tailfní plán Č . 2 

Neomezené volání a SMS v rámci ČR-TP2 

Volániv rámci ČR 

1P2 

Z mobilu na mobil 

Z mobilu na pevnou 

Volání v rámci VPN 

SMS - textové zprávy 

uat 	 Automatický 	. Objem dokupu 	Cena za dokup 
DatovýtaM 	Dokup 	 dat 

260.-Kč 	BeDat 	 - 

Cena za jednotku  

Do cít*Vo4laf000 
	

Do ostatních sítí 

0,- M/ Mil) 
	

0,- KČ/min 

0,- KČ/min 
	

0,-KČ/min 

0,- KČ/min 
	

/ 
0,- KČ/SMS 
	

0,- Kč/SMS 

OneNet Mobilní p)ipojení nesdílen ě  
Dostupné dokupy 

Automatickédokupy 
Tarifní plán 	

b 	
platba 	Dokup Č. 1 	 Dokup Č. 2 objem  

Objem 	Cena 

1,5GB 	130,- 	1 G 	130 1 - 

10GB 	260,- 	2GB 	200,- 

Objem 	Cena 	Dokup Č . 	Počet 

- 	j—.-- 	 1 	 O 

-1 ...... .............................. 

Poskytovatel: Vda(one Czech Republic su., vámtstí hnkových 2. 155 00 Pratra 5 
Vodafon firemnipéče: 800 777 780, VIP dafone.cz. IČQ: 25788201. DIČ: 6Z25788001, vodefove.cz 
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Wtvu?oní hlasové VPN: 

Název hlasové VPN: 
	

Město Náměšf nad Oslavou 

L Veškeré ceny uvedené v této Díl čí smlouvě  jsou uvedeny bez 
DPH; k cenám bude pitpo ětuna aktuální sazba DPH. Smluvci 
strany se dohodly, že cenové podmínky sjednané vtéto Díl čí 
smlouvě  bude Poskytovatel poskytovat také Dalším 
účastníkům, kteii s Poskytovatelem uzav řelI dohadu o 
piistoupení k Rámcové smlouvě, ato bez nutnosti dodatku Čf 
uzavření nové Dílčí smlouvy s Dalším ú častníkem. 
Poskytovatel těmto Dalším ú častníkěm Oznámí nové cenové 
podmínky stirn, že Další ú častnici budou oprávn ění čerpat 
služby za cenových podmínek dohodnutých vtéto Díl čí 
smlouvě , nedohodnou-li ses Poskytovatelem jinak. 

2. Pokud není V této Díl čí smlouvě  uvedeno jinak, slova 
začínající velkým písmenem mají výcnam  specifikovaný 
v Rámcové smlouvě  a Obchodních podmínkách CneNet. 

3. Pokud není vtéto Díl čí smlouvě  uvedeno jinak, použiji se na 
poskytování služeb Obchodní podmínky OneNet a platný 
Ceník, který je kdispozici na www.vodafone.cz  

4. Smluvní strany se výslovn ě  dohodly, že Poskytova,tlj 
oprávněn v případě , že 
smlouvy a III) Ú Častníkjieuzpvře do 3. měsíců  od obdržení 
$ídkv Poskytovatele dodatek k této Díl čí sm1uyL,níj 

zájdprtě  kterého dojde Ir prodlouženi této D ,  -í smlouvy n 
daltí mínimáiní dobg tiyánímá(c ' od  podpisu 

účtovnj ceny za poskytnuté Služby dle této Í(jj 
smlouvy ve víši die aktuáln ě  Diatného Ceníku, nikolI ve rc 
sjednané v Dílčí smlouvě. O využití tohoto Ptáya bude 
Poskytovatel úhstp[ke informovat. Cern' služeb siedjy 
tÊo  íf Či smlouvá se  budou od prvrúho no z~ -É_ _dQilcíhq 
období následujícího po dprueí irrformce uvedené v 
Qěs45hozf yáté.j)astníkovi automatIcky říd l 
uvgdcnými v aktuálním Ceníku, nikoli cejivnl' 
uvedenými vtéto D ěšI smlouvě, která tímto atjy 
pozbydou platnosti. Smluvní strany se prlpeíyey 

S. V případě  porušeni smluvních podmínek, porušeni právních 
předpisů  nebo práv třetích osob je Poskytovatel oprávn ěn 
UČastníkovi omeiit nebo přerušit poskytování SIúch dle této 
Dílčí smluuvy, a v případě  porušeni podstatným zp ůsobem je 
Poskytovatel rovn ěž oprávněn okamžitě  odstoupit od této 
Dílčí smlouvy. 

6. Účastník podpisem této Díl čí smlouvy potvrzuje, že se 
seznámil s obecnou specifikací služby, která startoví bližší 

podmínky poskytování této služby a že stouto obecnou 
specifikací služby souhlasí. Aktuální verze této obecné 
specífikauz je kdlspozicl bud na vodatone.cz nebo na 
vyžádání u Poskytovatele. 

7. Sítí Vodafone je pro účely poskytováni služeb VodOfone 
Onehet myšlena telekomunika ční sW společnosti Vodafone 
Čzoch Repubilo, a.s., na území České ropubliky. 

8. Tato Dílč í smlouva se uzavírá ve dvou (2) stejnopisech, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tato Díl čí 
smlouva může bt měněna pouze písemně ; písemnou formou 
není pro účely změny Dílčí smlouvy výměna emailcvých č i 
jiných elektronických zpráv. 

9. O uzavření táto smlouvy rozindl za M ěsto Náměšť  nad 
Oslavou vedoucího odboru správy maje-,ku 
města, opravrreny k rozhodnutí na základ ě  či. 11, odst. 2, 
písm. u) Organiza čního řádu Městského ú řadu Náměšť  nad 
Oslavou, schváleného na 18. schůzi Rady města ldám řště  
nad Oslavou dne 16.8.2017, ú čínnáho ode dne 17.8.2017, 
ve znění pozdějších zrněn a dodatků . 

Datum: 

yAccount Manager 	 ‚ vedoucí 6dboru sprá 
imény'a funkce oprávi ěaého zástupce Poskytovatele 

Poakytosatel: Vodafone Czsch Repubtrc u.s., nám ěstí Junkových 2. 155 00 Piaha S 
Vodoton 5remn péče: 800 777 	 ICO: 25788001. 010: 0225788001. vodafcne.cz  
Spoletncst zapsaná v obcnodním rejstku vedeném M ěstaiým soudem v P,urv, oddíl 8, nlatk 6064. 	 Str.3 13 


