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ČíSLO SMLOUVY MF 

9009/06112015 
Toto číslo u~'ádějte při fakturaci 

SMLOUVA 
o POSKYTOVÁNí MOBILNÍCH TELEKOMUNIKAČ:"'iiCH SLUŽEB PROALDITNí ORGÁN MF 

OneNet č. 017180 
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník na základě 
Výzvy k podání nabídky ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na e~tržišti www.gemin.cz 
v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozděj šÍch předpisů 

(dále jen "Smlouva") 
č.j. :MF-40733/2015/9003 

Česká republika - Ministerstvo financi 
Letenská 15, 118 10 Praha I 
jejíDlŽjménemjedná: Viktor Janáček, ředitel odboru 59 
IČO: 00006947 
DIČ: CZ 00006947 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 332800110710 
ID datové schránky: xzeaauv 
(dále jen "Objednatel") 
a 

Vodafone Czech Republic a.s. 
Sídlo: se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, 
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B.6064 vedenou II Městského soudu v 
Praze 
zastoupená: Iveta Hrabánková, Obchodní zástupce segment veřejná správa 
IČO: 25788001 
DIČ: CZ25788001 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č . účtu: 221217/0300 
ID datové schránky: 29acihr 
(dále jen "Poskytovatel") 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen jako "Smluvní strany" a jednotlivě jako 
"Smluvní strana"). 

J. Předmět Smlouvy 

I) Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při 
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jiných služeb 
(dále jen "služby"). Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli služby za 
zvýhodněných podmínek uvedených v této Smlouvě v příloze č. I "Cenové 
ujednání" a v rozsahu uvedeném v odst. 5) tohoto článku a za podmínek 
uvedených v obchodních podmínkách (dále jen "Obchodní podmínky OneNet") a 
Objednatel se zavazuje hradit cenu služeb poskytnutých Poskytovatelem a plnit 
další povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
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2) Předmětem Smlouvy je tedy závazek Poskytovatele a Poskytovatel se také 
zavazuje po dobu trváoí této Smlouvy poskytovat Objednateli služby 
elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí Poskytovatele (dále též 
jen "Služby") za zvýhodněných obchodních podmínek. 

3) Služby požadované Objednatelem jsou rozděleny do dvou kategorií, kdy první 
kategorie jsou hlasové mobilní služby a druhou kategorii představují datové 
mobilní služby určené pro přenosná PC. 

4) Objednatel požaduje tyto služby (dále ve Smlouvě uvedené jako "Služby"): 

masové mobilní služby 

Počet SIM karet 227 
Minimální DOčet volných minut do všech sítí Neomezené 
Minimální počet volných krátkých textových 

I ZDráv (SMS) 
Neomezené 

Převedení nevyčerpaných minut a SMS do Ano 
dalšího zúčtovacího období 
Zvýhodněné roamingové volání Ano 
Doplňkové hlasové službY v mobilních sítích Přenos stávajících čísel 
Virtuální podniková síť Zařazení všech telefonních čísel do virtuální 

podnikové sítě (VPN) a volání v rámci této 
sítě VPN zdarma 

Aktivacelblokace doplňkOVÝch služeb Ano, dle požadavku Objednatele 
Jiná specifIkace zadavatele V ceně služby bude dále centrální správa 

telefonních čísel, přístup k podrobnému 
elektronickému vyúčtování pověřeným 

zaměstnancem/zaměstnanci zadavatele, 
službv operátora, službv help desk, 

Přenos dat ANO 
Podporované tvov Přenosů dat GPRSIEDGE/UMTSILTE 
Minimální limit Dra FUP 200 MB/měsíc 
Minimální rychlost PO vvčeroáoí FUP 128 Kbitls 

Datové mobilní služby pro přenosná PC 

Počet SIM karet 227 
Aktivacelblokace doplňkových služab Ano, dle požadavku Objednatele 
Jiná specifikace zadavatele V ceně služby bude dále centrální správa 

telefonních čísel, přístup k podrobnému 
elektronickému vyúčtování 

.. povereným 
zaměstnancem/zaměstnanci zadavatele, služby 
operátora, služby belp desk, 

Přenos dat ANO 
Podporované typy přenosů dat GPRSIEDGE/UMTSILTE 
Limit pro FUP 3 GB/měsíc 
Minimální rychlost po vyčerpání FUP 128 Kbit!s 

5) Objednatel se zavazuje odebírat služby a řádně a včas platit pravidelné měsíční 
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vyúčtování za služby poskytnuté mu dle této Smlouvy po celou dobu účinnosti 
této Smlouvy. Objednatel se dále zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou 
součinnost nezbytnou pro zřízení a řádné poskytování Služeb Poskytovatelem v 
souladu s Obchodními podminkami OneNet. 

6) Objednatel a Poskytovatel prohlašují, že Služby budou poskytovány dle podmínek 
této Smlouvy výhradně auditnímu orgánu Ministerstva fmancí ČR. 

7) Poskytovatel závazně prohlašuje, že předmět Smlouvy odpovídá požadavku 
uvedenému v zadávací dokumentací k veřejné zakázce malého rozsahu č.j.: MF-
40733/2015/9003. 

II. Způsob a termín plnění 

1) Služby je Poskytovatel povinen poskytovat ode dne podpisu Smlouvy. 

2) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, 

nebo do doby upl ynuU jednoho měsíce od uzavření smlouvy mezi Českou 
republikou - Ministerstvem fmancí a poskytovatelem telekomunikačních služeb na 
základě veřejné zakázky zadávané centrálně pro resort Ministerstva financí (ev. č. 
veřejné zakázky 509505). Pro ukončení Smlouvy dle předchozí věty je rozhodující 
událost, která nastane dříve. Objednatel jc povinen Poskytovatele bezodkladně 
informovat o uzavření smlouvy dle věty první. 

3) Služby budou Objednateli poskytnuty formou stávajících telefonních čísel 

Objednatele. Poskytovatel se zavazuje zajistit přenositelnost současných 
telefonních čísel v souladu se zákonem Č. 12712005 Sb., o elektronických 
komunikacích a změnách, v platném znění. Poskytovatel není odpovědný za 
neposkytnutí součinnosti Objednatele nebo stávajícího operátora při zajišťování 
přenositelnosti. 

III.Plateboi podmínky - cena, platební podmínky a fakturace 

.Smluvní strany si ujednaly, že cena za předmět plnění uvedený v Příloze Č. I této 
Smlouvy za celé období trvání Smlouvy (dále jen "Cena") činí částku 392.256,00,
Kč zvýšenou o částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši 82.373,76,- Kč 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Poskytovatel prohlašuje, že je 
plátcem daně z přídané hodnoty. Smluvní strany se v této souvislosti pro vyloučení 
všech nejasností dohodly, že Cena dle tohoto článku je stanovena pro 12 celých 
zúčtovacích období, pro 227 hlasových a pro 227 datových SIM karet, viz příloha 
č.1 této Smlouvy - Cenové ujednánI. Cena dle tohoto článku nezahrnuje 
zvýhodněné roamingové volánI. 

2) Cena dle čl. III odst. I této Smlouvy a dále cena Služeb uvedených v čl. I odst. 4 
této Smlouvy je částkou maximální a nepfekročítelnou a zahrnuje veškeré náklady 
souvisejíc! s předmětem plnění dle této Smlouvy uvedeným v čl. III odst. I a v čl. 
1. odst. 4 této Smlouvy. 

3) Podrobná specifikace celkové dohodnuté Ceny dle požadavků zadávací 
dokumentace Objednatele dle čl. III odsl. I této Smlouvy je uvedena v Příloze Č. I 
této Smlouvy - Cenové ujednání. 
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4) V případě, že Objednatel využije služby neuvedené v čL III odst, I této Smlouvy 
(např. doplňkové služby, roamingové služby, atd.) zavazuje se uhradit ceny 
uvedené v Ceníku služeb Vodafone OneNet a to na účet Poskytovatele uvedený 
výše, případně na j iný účet, který Poskytovatel Objednateli písemně sdělí. 
Objednatel se zavazuje tyto ceny uhradit na základě faktury vystavené postupem 
uvedeným níže. 

5) Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat část Ceny (tedy vystavit fakturu) měsíčně a to 
den následující po uplynutí kalendářního měsíce, v němž došlo k poskytování 
Služby, tzn. služeb uvedených v čL III odst. I této Smlouvy. Faktury budou 
vystavovány dle prokazatelně čerpaných služeb a budou obsahovat ceny za 
všechny služby uvedené v čL III odst. I a 4 této Smlouvy. 

6) Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského 

zákoníku a v případě, že jde o daňový doklad, také náležitosti dle zákona č. 
235/2004 Sb., o daui z přidaué hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura 
musí dále obsahovat: 

a) identifikaci předmětu plnění dle Smlouvy a zadávací dokumentace; 

b) rozpis jednotlivých položek poskytnutých Služeb přesně dle Smlouvy, 

c) zakázkové číslo Smlouvy, které slouží jako identifikátor platby; 

d) úplné bankovni spojení Poskytovatele; 

e) každý originál účetního dokladu musí obsahovat informaci , že se jedná o 
projekt "OPTP 2014-2020", registrační č. projektu "bude doplněno po 
registraci projektu" 

7) Splatuost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručeni 
Objednateli. 

8) Objednatel má právo fakturu Poskytovateli před uplynutím lhůty splatuosti vrátit, 
auiž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo 
údaje, chybi-li na faktuře některá z náležitostí nebo údajů. Ode dne doručení 
opravené faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti. 

9) Platby budu probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje 
budou uvedeny v této měně. K platbě dojde bezhotovostně převodem na účet 
uvedený v záhlaví Smlouvy a podle údajů na vystavené faktuře. Odlišné bankovní 
údaje uvedené na faktuře mají přednost před údaji uvedenými v záhlaví této 
Smlouvy. 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v souladu s požadavky uvedenými 
v zadávací dokumentaci Objednatele a v této Smlouvě a poskytovaué Služby musí 
vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u obdobných 
produktů. Služby musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám 
Objednatele v oblasti bezpečnosti a provozu infonnačních a komunikačních 
technologií. 

2) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu za řádně poskytnutý předmět plnění -
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Služby. 

V. Odpovědnost za vady 

I) Poskytovatel prohlašuje, že poskytovaný předmět plněIŮ - Služby nebudou mit 
žádoévady. 

2) Poskytovatel se zavazuje po dobu trváJÚ Smlouvy bezplatně odstranit vady 
předmětu plnění, které se vyskytly při jejich poskytování, a to do pěti doů od 
prokazatelného nahlášení vady. 

3) V případě prodlelŮ Poskytovatele s plněním práv Objedoatele z vad předmětu 
plnělŮ je Poskytovatel povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu uvedenou v 
odst. I) článkn VIII Sankce. 

4) Poknd Poskytovatel neodstraní vady ve lhůtě uvedené v odst. 2) tohoto článkn, je 
Objedoatel oprávněn zajistit poskytování Služby prostřednictvím třetích osob a 
požadovat po Poskytovateli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti 
s náhradním řešením. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo 
Objednatele na odstoupení od Smlouvy. Pro vyloučeni všech nejasností se uvádí, 
že tento článek se neuplatní v pEipadě, kdy je povinnost náhrady škody 
Poskytovatele vyloučena zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 

5) Pro uplatnění vad pfedmětu plněni neplatí § 2618 Občanského zákoníkn. 
Objednatel je oprávněn uplatnit vady předmětu plnění u Poskytovatele kdykoliv 
během trvání Smlouvy bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo 
mohl zjistit. Pro vyloučelŮ pochybnosti se sjednává, že akceptacl předmětu plnění 
nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad předmětu 
plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace. 

6) Uplatnění vad se řídí, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, zákonem č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů a Reklamačním řádem Poskytovatele. 

VI. Odpovědnost za škodu 

I) Smluvni strany odpovídají za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti. 

2) Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-Ii poškozený uvedení do předešlého stavu. 

3) Náhrada škody je splamá ve lhůtě sedmi dnii od doručení písemné výzvy 
oprávněné Smluvni strany Smluvní straně povinné z náhrady škody. 

4) Objednatel bere na vědomí, že odpovědnost za škodu Poskytovatele je omezena 
zákonem Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmčně některých 
souvisejících zákonů. 

VII. Mlčenlivost 

I) Smluvní strany souhlasí s tím. že podepsaná Smlouva, jakož i její text, může být v 
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elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí ČR, 
na profitu Poskytovatele ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách a dále v souladu 
s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů, a to bez časového omezení. 

2) Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné 
kroky k zabezpečení a nezpřístupnit třetim osobám diskrétní informace (dále jen 
,,Diskrétní informace"). Povinnost Poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto 
ustanovením dotčena. Za Diskrétní informace se považují veškeré následující 
informace: 

a) veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem Objednateli v souvislosti s plněním této 
Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle 
odst. 6 Závěrečných ustanovení); 

b) infonnace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti; 
c) veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako diskrétní ve smyslu 

ustanoveni § 152 Zákona o veřejných zakázkách. 

3) Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na 
infonnace: 

a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona Č. 106/1999 
Sb., o svobodném přistupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů 

b) jejichž sděleni vyžaduje jiný právní předpis 
c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přistupnými jinak, než porušenim 

právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran; 
dl u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím 

těchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace 
nevztahuje povinnost mlčenlivosti z j iných důvodů; 

e) které budou Poskytovatelem po uzavřeni této Smlouvy sděleny bez závazku 
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž neni ve vztahu k nim nijak vázána; 

4) Jako s Diskrétnínti informacenti musí být nakládáno také s informacemi, které 
splňují podminky uvedené v odst. I tohoto článku, i když byly získané náhodně 
nebo bez vědomí Objednatele, a dále s veškerými infonnacemi získanými od 
jakékoliv třeti strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy. 

5) Poskytovatel se zavazuje, že Diskrétní infonnace užije pouze za účelem plnění této 
Smlouvy. K jinému použiti je třeba předchozí písemné svolení Objednatele. 

6) Poskytovatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností 
mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v 
jakém je v tomto smluvním vztahu zavázán sám. 

7) Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po dobu 5 let od skončení Smlouvy bez 
ohledu na zánik ostatních závazků ze Smlouvy. 

8) Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. I není 
Poskytovatel oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit. 

VIII. Sankce 

I) V případě prodlení Poskytovatele s plněním jakékoliv povinnosti vyplýv.yící z této 
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Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % (slovy: pět setin procenta) z Ceny za každý započatý den prodlení. 

2) Při prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je Poskytovatel 
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními 
předpisy, 

3) V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti 
dle čl. VII., je druhá smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 
50000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ 
porušení. 

4) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné výzvy 
oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty. 

5) Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany 
domáhat se náhrady škody v plné výši. 

IX. Rozhodné právo 

I) Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky zejména Občanským 
zákoníkem. 

2) Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo z jej ího 
porušení, ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České 
republiky. 

X. Oprávněné osoby 

1) Každá ze Smluvních stran jmenuje svoji oprávněnou osobu (dále jen "Oprávněné 
osoby"). Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony 
v rámci akceptačních procedur dle Smlouvy a připravovat dodatky ke Smlouvě pro 
jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním 
orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům. 

2) Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek 
změnu Smlouvy nebo jejího předmětu. 

3) Smluvní strany jsou oprávněny změnit Oprávněné osoby i bez nutnosti uzavření 
dodatku ke Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu 
písemně upozornit. 

4) Smluvní strany se dohodly na dále uvedených Oprávněných osobách, kteří budou 
za Smluvni strany jednat ve věcech obchodnlch, technických. ekonomických : 

a) Objednatel: 

Ve věcech obchodních a ekonomických: 

Jméno: Ing. Tomáš Bauer 

Adresa: Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 11810 

E-mail: tomas.bauer@mfcr.cz 
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Ve věcech technických: 

Jméno: Ing. Petr Havel, DiS. 

Adresa: Ministerstvo financi Letenská 15, Praha 1 118 JO 

E-mail: Petr.Havel@mfcr.cz 

Telefon: 603 222 144, 257042765 

b) Poskytovatel : 

Jméno: Iveta Hrabánková 

Adresa: Vodafone Czech Republic a.s. , náměsti Junkových 2, Praha 5 155 00 

E-mail: iveta.hrabankova@vodafone.com 

Datová schránka: 29acihr 

XI. Ukončeni Smlouvy 

I) Smlouva se uzavírá na dobu určitou uvedenou v čl. II. odst. 2) této Smlouvy a 
před uplynutím této doby může být ukončena dohodou smluvnich stran. 

2) Objednatel je dále oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v 
následujících případech: 

a) bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele; 

b) Poskytovatel podá insolvenčni návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 
Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jiné rozhodnutí s 
obdobnými účinky; 

c) Poskytovatel bude pravomocně odsouzen za ÚInysJný majetkový nebo hospodářský 
trestný čin. 

3) Smluvni strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou·li 
okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku. 

4) Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem ve smyslu § 2002 Občanského 
zákoníku se považuje zejména: 

a) prodlení Poskytovatele s dodáním předmětu plněni o vice než 30 kalendářních dní 
po tennínu plněni; 

b) porušení povinnosti Poskytovatele odstranit vady předmětu plněni ve lhůtě 30 
kalendářních dni od jejich oznámeni Objednatelem; 

c) vícečetné porušování smluVIÚch či jiných právních povinnosti v souvislosti s 
plněním Smlouvy; 

d) jakékoliv porušení povinnosti Poskytovatelem, které nebude odstraněno či 

napraveno ani do 30 kalendářních dní od porušeni povinnosti, je-li náprava moŽllá. 

5) Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského 
zákoníku se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktwy o více než 
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30 kalendářních dní. 

6) Odstoupení od této Smlouvy je možné i v případě, kdy Poskytovatel již částečně 
ze Smlouvy plnil. 

7) Objednatel může od Smlouvy odstoupit také pouze ohledně nesplněného zbytku 
plnění, plnil-li Poskytovatel jen zčásti, pokud má příjaté dílčí plnění pro 
Objednatele význam. 

8) Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení, pokud už dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
smluvní povinnosti ani ujednáni, které má vzhledem ke své povaze zavazovat 
Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy. 

9) Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel 
neuhradí Cenu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě. 

Xll. Závěrehá ustanoveni 

I) Práva a povinnosti výslovně neupravené v této Smlouvě, zejména poskytování 
služeb se řídí podmínkami jednotlivých služeb, poskytování služeb 
elektronických komunikací se řídí aktuálně platnými Všeobecnými podminkami 
pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone (dále 
jen "Všeobecné podmínky"). Zpracování osobních, identifikačních, provozních a 
lokalizačních úd~jů (dále jen Údaje") se řídí Informacemi pro Účastníka a 
uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních 
údajů (dále jen "Informace"). Není-Ii v této Smlouvě uvedeno jinak, podpisem 
Smlouvy uděluje Objednatel souhlasy se zpracováním Údajů k účelům 
uvedeným v čl. 5 Informací. Ceny služeb neuvedené v Příloze Č. I této Smlouvy 
se řídí aktnálně platným standardním Ceníkem pro zákazníky Vodafone OneNet 
(dále jen "Ceník"). 

2) Poskytovatel je oprávněn aktnalizovat a měnit jednostranně tyto Všeobecné 
podmínky a Obchodní podminky OneNet, přičemž se Poskytovatel zavazuje 
jakoukoliv aktnalizaci nebo změnu oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli 
před nabytím účinnosti této aktnalizace nebo změny. Uvedené změny je 
Poskytovatel oprávněn provést zejména v případě změny právních předpisů, 
zavedení nových služeb a technologií nebo z důvodu změny podmínek na trhu, a 
to postupem dle čl. 1.1.4 Všeobecných podminek. 

3) Poskytovatel tímto prohlašuje, že veškeré podmínky a požadavky Objednatele 
vymezené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu č .. j.: MF-
4073312015/9003, jsou pro něj závazné. Pokud by některá ustanovení této 
Smlouvy byla v rozporu s podmínkami a požadavky Objednatele vymezenými v 
zadávací dokumentaci, stanou se tato ustanoveni neplatnými a použijí se 
ustanovení zadávací dokumentace. 

4) Obchodnl podmínky OneNet jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Smluvní vztah tvoří 
ke dni jejich podpisu oběma smluvnfmi stranami tato Smlouva včetně příloh. V případě 
rozporu Smlouvy, , Obchodních podmínek OneNet, Všeobecných podnúnek a ostatních 
dokwnentu má přednost úprava obsažená ve Smlouvě před Obchodními podmínkami 
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OncNct, Všeobecnými podmínkami a ostatními dokumenty. a to v tomto pořadí. 
5) Aktuální verze Obehodních podmínek OneNet, Všeobecných podmfnek, Reklamačního 

řádu a Ceníku jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz. 

6) Podpisem Smlouvy Objednatel potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty podrobně 
seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí a akceptuje je. Objednatel bere na vědomí. že 
Poskytovatel trvá na svých Všeobecných podmínkách, Obchodních podmínkách 
OneNet, včetně všech ostatních výše uvedených dokumentů, a znění této Smlouvy. 
Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této Smlouvě ani v jiných 
navazujících dokumentech se ffdl zákonem č. 8912012 Sb., občanský zákonilc, popř. 
dalšfmi příslušnými právními předpisy. 

7) Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém 
jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončelÚ této Smlouvy musí být oznámeny druhé 
Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámeni nebo 
jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, poklid budou 
doručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci nebo 
na jinou adresu, kterou příslušná SmluVIli strana v předstihu písemně oznámí druhé 
Smluvní straně. Pro vyloučeni všech nejasnosti se uvádl, že adresou uvedenou v tomto 
odstavci se mysli adresa uvedená v hlavičce této Smlouvy. 

8) Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto 
oznámení druhé Smluvní straně. 

9) Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je oprávněn ředitel odboru 59 za 
Objednatele, a dále osoby pověřené ministrem financí. Ke změně Smlouvy nebo 
ukončení Smlouvy je oprávněn za Poskytovatele statutární orgán Poskytovatele, 
a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstffku (dále jen "Odpovědné 
osoby pro věci smluvní"). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně 
všechna oprávnění Kontaktních osob (Oprávněných osob). Pro vyloučení všech 
nejasností se uvádí, že za Poskytovatele jsou ke zmčně Smlouvy nebo ukončení 
Smlouvy oprávněni i zplnomocnění zástupci Poskytovatele. 

10) Jakékoliv změny kontaktních údajů a Kontaktních osob (Oprávněných osob) je 
pftslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto 
změny neprodleně oznámit druhé Smluvní straně. 

ll) Stane-Ii se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevykonatelným, zůstává platnos~ účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-Ii z povahy daného 
ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení 
vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. 

12) Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatni nárok nebo nevykoná právo podle 
této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním čí pouze částečně, nebude to 
znamenat vzdátú se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušeni 
této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této 
Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která 
takové vzdání se činí. 
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13) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany 
postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé 
v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby ani učinit jakékoliv právní jednání, 
v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností 
vyplývajících z této Smlouvy. 

14) Tato Smlouvaje vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž 
každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (I) vyhotovení. 

15) Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny 
písemně a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na 
jedné listině. 

16) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma 
Smluvními stranami. 

17) Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

Č. I - Cenové ujednání; 
č. 2 - Všeobecné podmínky Poskytovatele účinné ke dní podpisu této Smlouvy 
Č. 3 - Obchodní podmínky OneNet, 
Č. 4 - Povinnosti dodavatele v rámci operačního programu OPTP (Operační program 

Technická pomoc) 
Č. 5 - Reklamační řád 

Č. 6 - Pověření k podpisu - Iveta Hrabánková 

18) V případě rozporu ustanovení příloh a ustanovení Smlouvy mají vždy přednost 
ustanovení Smlouvy. 

V Praze dne~- 1 -li- Z UI~ V Praze dne_ 1 -12- 2015 
'7 

---/ ~/ / . 
,~.. """, ''''' folie tPubllc a.s. 

118 IOJ'uha 1-Lefell5kii 15 n;ÍměstíJunkovyc~.7< 1..:'~~~!..~:\~ 5 
-185- IČO: 25788001, DiČ: CZ25788001 

IC : 00006947 DIC: CZOOOO6947 tel: 776 971111, fax: 776 971 922 
-123-

Objednatel Poskytovatel 
Česká republika - Ministerstvo financí Vodafone Czech Republic a.s. 

Viktor Janáček Iveta Hrabánková 
ředitel odboru 59 Obchodní zástupce segment veřejná správa 
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Přlloha ě. 1- Cenové ujednání 

Hlasové mobilní služby cena za 1 SIM / měsíc bez DPH cena za 227 SIM 112 měsíců bez DPH 

neomezené volání do všech sítí v c!R 

neomezené SMS do v~ech síti v ČR 79,00 Kč 215196,00 Kč 

měsičnl datový objem 200 MB 

datové mobilnf služby cena za 1 SIM / měsíc bez DPH cena za 227 SIM /12 měsíců bez DPH 

měsfčnf datový objem 65,00 Kč 177 060,00 Kč 



" ~dnlustaťlO'nl1Í 

Všeobecné podmínky 
Vleohecné podmínky pro poskytová.ní služeb elektronických komunikací 
společnosti Vodafone Czech Republlc 21.5. se sídlem I'Idměstí Junkových 2, 
15500 Praha 5, IČO: 25798001, zapsané v obchodním rejstřiku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen "Vodaf'one") 

1.1 SmIoLlYllopGikytov'ni5lutdl 

1.1.1 PaskytovWú sluteb nnikladi smlollVY 
V t!chto V~e~cnýctl podmlrlllictl najdete úpravu svýdlz!kallli<:k5och Pliv . i>OYOOOOStr sou'<'isejldch s poskytwan!m vefejr.i! c!cstupných sMel> 
elektronických komunikaci (~lI! len ~.luW) I tlI~ pr1Íva a ~inngstl VDdafClnu Jako poskytovatele ~chtQ slu!eb. 06ltv nich najdete podmínky 
zprost/'edkov~ni pňstupu ke slutb6m tfttfch stran (d.!le len nsLufbytfedch 5trln-J. Slufby Vodafonu I slufby t~tich str4n milfete využiv~t. pokud s n!ml 
uZIIvi'ete smlol,MJ lntmu$l bYt plselTll'lA) o poskytováni sluiet> (dále jen .Jmlauv."l Srnlou\IIJ s Vod~fonem unmtlli na dobu n~~n!itou, pokud 
:II! nedotlodnerne ~n, k, 

1.1.2 O~hsrnlouvy'Jelldostllflnott 
Smlwvu. kterou spotu uz.w7eme, tvoli IiŽdy I tyto Vkobecnt podll'inky. Informace pro ÍIlutni<aa lIŽiVat~e olprM;OVinI osobn1ch, idt'fltifikačnlch, 
pn:M>lnlch! tc>killilóJbich údliJň (déle jen .Informace pro zikuníb"l. CenIk s1uttb (dile jen .c.n. ..... l. RrilWNenf ř$d W4t:b ~ Voda~ 
Cnd> Republk. u.(dS!e Jen.~ M'l II poéminky;edlloUt.oých sllIhb.Strl!otNu !voI'itokf: pocImillk)' Jedrlotll'4ch markedngovYmllkcl. 
polIud t~u akcivyut;jete (!We jeli .Podminky~ .kd"), ve kterjch mOhme stanovit dam prM a poIIinnosli nebo je up~ odUVlě 
od tkh..~ VšeobtenYth podmlnek,Cer.iku nebo podmínekltdllOtllvydl stu&b. Vkobecne podmklk)'. W~ pm d~. CenIk.. RtIIl.amabll i'lId. 
podm(nkyjednotUv)ůI stukb. ~~PodmInIIy malfletlng~.1Id Js.ou vim k djspolicJ ve 'lŠed\proIIejnich Vcx!.afonu. na strinkkh 
_w.vodafone..cz, pi'i~ 1\11 yyt6d.inlNzikilZlVdlé Ince 

1.1.3 SolllllaiMsmluvnlmldokumMty 
UllV~m smlOU'l)' vyjadfujete a pot'ITZUjete svůj $OUhl!!s $ ~to VJeobecnýml podmír.kami,lnforrnacemi pro dllalnlkll, Cenlkem, RekLamarnlm 
f!!dem. pCldrninkoml JednoUlvýth ,iuhb (Mpf.zwll!né/'lo ta~fu), ~četo~ pravidel FUP,I déle s Podminkami markettn9CJW'ÝW akci. poklid takovou akd 
'l)'uf~ete. V připad~ rozporu mezi V!tobecnýml podmink;wl.lnforrnacemi pro dkamlka, Cenlkem. RekLamačnlm /6dem. podmlnkaml jakékoli služby 
II PodminI<ami marketiogwých akci platl uvedene pohldí přednosti: (I} Podmlnky nurketll'\9ových akci. (U)podmink)' ~dnotliYých s!uleb. (liD pravidla FUP. 
(IV) Cenlk. (V) V-:II!obecn~ podmlnky a Informace pin zákazr.IkiJ J (VI) Rektam!Ó1116d, co! nám však ntbrt.nl dohodnout se Jmk. Objt(1n~ním nebQ aktlYllcl 
jedoottr.1ctl služeb potvrzujete s~Oj ~odlla'l a sel~ni se nejen $e V!eobe~ podmlnkilVllÍ. ~ i po<ImInkami tikové s!u!by, Proslm. ~ezrněte 
NI YěOClrn!. ft poI9Jd $i tMl IIU koupite u lb:enlzlI ~nou cenu. pak koupi UlholO l.rtv.nl potvnuje1e selnMltnl se • souNlIS s PodmÍflkilflY 
koupi nflZenI u lVýIlodnfoou cenu. které lscuwm k dispozici w vHdl "rooe\ll6tl'l VodlJonua !lil stninkkh w ••. ~od .. fone.cz, p1Ipadně !lil vyli!Unl 
nJ ůllaznitkf, Unce. l"tpiet\ltmlte ~ že \/pllpadě pon.denl l~chlO PodmIneil koupl zai'iuni lil ~ cenu powsma1tmepc!a!lovat 
ťihfldu tam UYWené ~s!loy. 

1.U ZInina . Infonnovinl o rrini SIftluvnkn ~ 
lUdlb>'dlom mllpOZOrI\iti. le m~eme ~ tj. i V~ podmínlly.lrrfofm1~e pro likarnilca. eeniK. RtklamKn! 16d, pffi'Idl.ii FUPnebo Podminl(y 
mar1tetin~ových akci jednostrWll mtnlt. sl~ jako podminky po~ Itdnot1lvýdl5lužeb či jejld1 p~tovjnll~ann! ullončit:o tom rls 
~me ~mozfeimE informovat. UvtdeM, l.rTIěnymOieme !)O'()~ht zejmtna ~ pfipad~ mI~1lY právn/dl J)fe<Ip!sů, zaY'edenl l'lO'l/Ých sluhb . techoolog1i 
nebo z důvodu lm~ podmíoetl n<J trhu elektronických komUllikad. O zmf:n6ch smluvnlctl poOOlineil vb budeme pie:cIe'm Informowt v naiHdl 
prode/nkh, prostfedoictvlm iitrine\t w_.vod.fone.Cl nebo tak~ naiid11nformalnld1lMteriálu. popi'. Ye V~vifll ntbo prost/ednicllllm SMS ljIriv)', 
e'lMilu či Internetové ~moobsluhy. 

1.1.5 Podmlnky pro UkoM.ní smlouvyv pftp..:linesouhLl5u5iednoltr.nnau zminousmlouvy 
Pokud nebudete souhluit se zrnEn.tnI podmtných rnílefitostí smlouvy pr<Wtdenýml podle čl. 1.1.~ V9Se, ktere vedOlJ ke V10rienl vašeho post~~enl, 
m~e ~oovu ukončit pisemnou v)o~dI $ ~dcrlim tohoto dťivodu, kterou nim doručite do 15 IIolendifních dnol ode Oow: OčinllosU t~to změn)'. 
Upororl'íujeme ... .te v ~ pfIp.cIi bIJde smloun ukontem ~ SIM Mnl dNktiYovioll PukIJd jsme ~II zm!ny pnwedllz dllvodu změny plivni 
ópr~ čl JIl zlJdadě ro~l>odoutí M~ho kt~ho úřrou. nebo ZrM'lOU nejsou dotltna Vide psm a po>hmostl tento postup nel~e ~cuHt 
IJMOClt smlouwtallé oe~le II pIIpaiH.levim byl)' změny ZŇm)' jlf: pll lJZbY1tinl iInIouvy. Pokud nim výpov~vlNedenf lhůt! oedoruďtc , lludeme 
mít za 100 ft se lffiř,nami wuhta~. 

U ~sW&b 
Pft(1l1Zi1wenÍIII ~UIIY ~ ~ele a objedn.ite služby. K tOl1lUpotIebujete. 5tejllě fakopii dal§ ~ s YoOaIo!\tm. údIje rot~ ke 5V<! 
ldenUfikad. Tyto Gdaje!ol IIIIb'ime podIen~ platných ~Ii.kleré si mň.I:eme oIIopIrovat I je,a. kopie .rdwtw.tAllw.61n1 sell1lm těchto dok(!td.l 
Je uveden M w_.vodafoMl.cz Na5tlnt4J fakikoti změna va!ict. ů.hjll om.mte n6m J prosím do 7 kaleniUrnkh dI1ň poté, co f18stala -je ro dťilelité 
pro náhmllNni vztah. Pfed u%I~řenll11 5mIouvy sl tlM: mllfeme OYEflt ~rii plltebnl historii v registru dtuiníka ~ vefejných rejJtrkk:tl. 

1.3 Htslo 
PII objedn6vce slUŽf!b ~~m t1ude vygenero'4no I'Ieslo, ktere sl m~lete kdykoli zm!nlt, což v~m doj>orlltlljeme bemdklldn! prov&t Budete ho potřebov~t 
IIlavně pří .ktlvad SIM klIrty, pf) mkáv!nllnforrnaci o nasta~nl stuleb nebo o dlutn~ čistce či při žádost! o Wlfnu smto~ nebo pfi jejím VyPovězeni. 
Kaldtho. kdťI se prokUe VlJlm t'ltslem. mIlfe!Tlle povllŽ<J'l'ilt li! osobu opli\fn!IlQU U ~h ledfl8t. S ohled~m na ~a~ OChrlflU ...tak nemuslme prov!st 
polidovaný úkon ~ ~~cIi. fe budtrne mlt podezření ni zncllMl ~deho hesll . V takllYim pFípadě rIIIlfeme pofadov.ltjlný ~sob ověfenl <:Zejmtrlll 
pkdohllí Ookl~u totOŽl1ost!l. Svi heslo sl ~ dobi'e chraňte a v ~Idl podcmni l jeho prozrazení a zneuBtl $I ho lit vlfn"Í'TI újmu co n~ 
lITi~k. Stejným způsobem chtame I svůj !>fl a PUK kód. PIN kúclsi mťi2ete UT\~M. PUlt nikoli. Proto pOiIud se ncoprfvf1W osoba seznámi 5 ~aším PUK 
k6dem. co flt.ídr~ ojm Ul telefonicky OInaml:e. 
Upozon'lujeme.~e blcij.kdovyuli]e Hla$CVOlJ samoobslmu l!tleft)nnlho čhIa v 5Iti \IodaflllllJ, je ~an u úllaznika opdvntnf:vyuf/v.I!lclho taiIovf 
~1e(onnlčist:1.l v IaIkttoItm pi'lpadf vis můkmevyzvat k Mřelll htstffi\. 

U VoIKíllmlt 
Před uz~ 5tl'Itoovy je t/eba. ilbyste zwlli .VolacIIimi/".cot Je celkovi ctI\I stukb, kter~ ~~te nebo mede 'o'y\IHt PoI<ud Volad limit Silmi 
nezvoIite, VodIIfune to udm za vb. Proslm. vezm~te na vědomi, ie Vol.cr Inllt sloufI II naii' odlraně, IIdyinés upozorň~ N $lWtetoost.~ "'~ŠI' Crtratl! 
Z~ sWžtly se pi'ibUfila částce, z. kterou jst! plAoovali nebo chtBi Y)'Ut!t rlfl, stufb)'. Ačlwtivvás budeme o doSlftnlVotadho Umitu inlormOYllt. mOu ...am 
být infCllTTlKe o dosah:nfVotKIno limitu dorutellll $ prodlenlm; InfolTTllCe je p!)Uze orlentab11. Pokud Volld llrrVt l7ft~hntte. mOfeme ~'m doéitS~ 
omerlt PO$kyto~álll nlkterých placených služeb. f'odrot:>nosti najdete rlII w ...... vod.fone.cz nebo ~ Ceníltl.l. 

1.5 IJuvfeni smlouvy 
Smlouva melf vámi a Vodllonem buQe UlIvřena ~dním z lědlto způsobil: 

I) aktivací SIM kart)'. kterou provedeme rlejPOlději dCl30 dnň od detl, kdy vám SIM kartu dorutlme. ootewtt-tl sl slu1byVodefonu mimo prodefny 
Vodafonu. 



ll) aktivacíSIM karty. objedr4t~-U sl službypl'lmo vprodejnf Yo<I~fonu; pokud $1M ~ ntn! Ikttvnf ]ltvokllm!iku pfevzet!. uktiwielTl!':v~m fr do S dnO. 

c) IInYmSv'midohodnutýmZpOsof)f,:m. 

Ul~vl'!:n!m $ITIlollVY čl yYtomt:nlm SIM kIIrty l plutové kIlrlynebo ulltlm ~kter~ ze 5lu~cb ~d/~te ~ potvrll.llete Mli souhlas se smlwnlmi 
dck~nty IJYedtnyrny tl. 1.1.3 YjiI:. 
Poloud Sll.! Qrtu l pla~ "'rty~omlte a neldijttt ~nou ttu!bu. mMett n6m Jtw!tlt nepor.denoudo 14 mG 00 dlta.kdy jl ~zmete. y ~ 
~'ipiId~ smtouvu ~e btlda151ho Ul neuzMtnoo (pokud Iii pledtm byla smloova ~na pcnupem uvedtoYm Yý$el. 
lJuy(e<1im ~louvyntd.MltsouhLls st lWh:lněnIm SYjch kctItaktnlctllidajů vin~čol WJfb~ trttl s t"nyntbo Vodl~OI1U či y tlštWm tetefoooím 
sem-lIlY. O lV~tlněni 11lŮŽI!~ kdylloU poUdat I mátt pnil'll paflHlovlt.Mlyy tetefcnnim sememu tr,1o uvedellD. že sl nepfejete bYt Itont4llttNin 
za iič~lem fWltliwII cOChodu a slu1et>. Souh!asst zveř~*~Wn ~dI!~ v teleloMlm se:mamu n~ InfOrTl'\a~nf stu1b~ mMete ~~ko!l odvolat. V tlk~ 
pfip.dé z&jistlrne odwan~n! (id.jil p~ IdeM neJ~lfší úP~. booe-U to ttd1nldo.ymožnl~. CMtell bychom vis lIpczomit.!e v p!lpad~ lI~lenl s~su 
s uve/ejnin!m le N'lší >KIYinnosti pl'edal t!kow, údaje datlím po$kyto~atelum Informačnic:h slu!eb o telefonnk:h oslech a ~)I!.laVitelům telefonnlch 
~zrlelrnl . pokUIJ )sou takové o$Oby na!!ml smllMliml p&tI1ery. 

1.5.1 SmLowlloIUVfnná se spoti't!b~lem d1stlni!nlm zpl1$Obem ,mln\c:l obchodni prostory 
Uzavfenim smlouvy. pokud jsle spot7tblt~l. vyjJdřu)ele a potyrw,lete.!e jsme Y6m s dostate čl'lým pledslÍlltt1\ p~d uzavle1l!'1l t~ smlollVY posIIytil 
pit<bmluvnl lnformaccy I'OZS<lhu po1.c!cvan~m p7bll/šnYmi p<ivnirnI pkdpky kodnně spotřebitele.AklMdSlM karty ll u~Jenl ttrpiri 51uhb 
pcotŮlIjem~ 111 vali ~žádost k uM!eni ptMylM,,1 sl.uub,. 10 I ph(! lI;Jtynutim 14<!eMllh1jl,1 od umlřeni 5IIllcW)l. po Iw:IOU m&te jiIko 
spoti'ebíte\moblost i bez lNedeni dllvoduoďstOtlpit od smla..lvyuz~n~ disunčnlm zpOs.abem nebo mimo obdIodnl pIllStory. Pokud vlita tM~ 
odstouplte od $mlouvy po DMie~! pc»Io.ytovlinl sluh.:b. milteme poUdcrvat íil'l'~U již wyulitýchWfeO. 

U Co by.,." nem'lo při uzavření smlouvy pl'ekvapit7 
Abychom s y~ml mohU Ulavi'it 'lmLouv1J.le tl'eb • • ~by byty spln~nYlYto podmlnky: 

I) nem~tJ jste v mlnulo~ti u Vod.fO!llJ neulva~ent pohledivky netlo sOl1'ltlVl1ě opoldi!~ platby Vyútlov.§n!, 

tl) neuvedli jste nesp.~ osobr1l n eboldentífi~čnl (Kleje. 

cl l\ezneuBwU jste. enlse ~$lI o ZrItUilti sili,stuhb nebo 51uietJ tfetlt/'lstr.\. 

d) [)InlU jste ~~ ÚYaZltyYllff Jiným wbleklŮITI nebo VOdffonua ntnl důvod st donvlIvat. te Je nynl nepLnite nebo nebUOe~ plnit 

el na úte!Vod.fonu Jste uhtacIiU fl1\lnčn1 čislllu {JHite len RVotKt listi na") 'I'e ~I tJVeden~ vCtnllw Iltbovmimon~ pl'\padeeh IKČenou 
'ltldafOl1em. UItr.uená vo~ jl$tkI. slouti H:jměN k talIltMl plněni vašich povinnosti vyp\ýYoljfdch u smloovy. f'okud ~li vYie wedtnou 
podmlnku nesplníte. I ta~ s ""ml můžeme smtO\Ml uzavl'lt Vopačném pflp~d~ vb bUcleme o dOo.oodech nemolnostl \JliIvnt smlouvu InformoYllt.. 

Pokud Vole cl listinu neoo itjí ~bt nepoufijer'!l!: ke sp lněni ydich povinnO§n vyplynjídr:h ze 1mlouvy (rt.pf. na CtIradu fl čbtečnou ůhtJdu Vyúčt0v6n1 
tl n~kollk.a V)/Iltlownil. pak >4m JI y ~né ...ytl. nebo pl'i ienm utit! pO\J~e ItJ! čjst. vrjt!mt: 

a) prl t.IiIorKeni smlouvy či pi'l neutavferJ smlowy dle čt. 1.5 výie,. 10 ve lhOtě 60 dllů ode dne tlkOl\Čení smlouvy rltbo doručenll'ltPOl'~ 
SIM ~rty nevy!omeně 1 ~slOYI! kafty, 

ll) pokud j$1e nebyliy up~ '3 pa sobě JdotlCldl zóčt~ obdool v prodtenI s úhr3dou Vyúč1l1'oinl. nedohodoeme-U st PnalI Cna!Jl 
"PodmIn!lkh rnarlletill!PQoch.kdl. e toYe lh~ll60dIl6 ode dne obllrůni ~ ž6dost1 o jej1....na:nL Dalii podmk1iIyplOYrácenívotadjlstlny 
nalemett YC~ilw nebo ni www.YOdltooe.a . 

1.1. stufby 
Vodafone 'I'e 5vi síti poskytuje lej~n~ tyto lAkl. dní služby. 

a) teldonní službu. kteri umol~ule běfM odcholÍ hovory a pl'ijim6nfteleformích hoyorO. e ulunuje rovněž bezplatn' tl$l\ov6 ~olárlÍ. 

bl slu!bu pfenosu dat. yčeW slu!eb lOSL y ptyné síti. 

c) slUfbu knílkých lellových %prlv (SMS). stuhlu mult!medlilnich zpráv W.MS). 

Slu!bylretlch smn jsou upr.wenyve zvlMt nlth pOOminkkt> pro tytO ~ aJsou dostupnt orostlednic:tvim $pedMnldl te\ehmnlch &tl ~ 
zIIr6cenYth tttefonnlch líseI,a tojek pomocl \folhi. tak pomoci SMS. ~sl ~ tkdch stI1n pfedslaVU\t.ůroYer'i pIatebnI slufbywtsm}'5IU z6IIora 
t. 28412009 stI~oplll.ebnim stylu.!. ve znlni pozdéišfch pfedp;sG. 
SlutOyposkytO'lané Vod~fonem jsou uprJ\Ief'IYysarnnstatných pod~ J«!notliv)odl sLuteb. 
Mdí bychGm y;Í$ ullO<'ornil~ h SIM karu lI1stivivtdyv Mlem vtutnlct...r. Jsme oprhrllnl ~ duktlWMtv přip a d~. fe nedojde k tll.wi'eni smlOOJvy rltba 
Je J1f Ulav/e~ smlowa ukončena . 

2. Vyličtavjnl 

2.1 ~,~ docI.inillÍtlrildavy~to"'nI ,Iuiab 
2.1.1 \'yOOMní IIl.deby'm~me po 5\Iontenl kaidtho lÚi:loIIfclhoolxlobl {ve smIolM I~ .V~tovMIRI. VyOC:llMnl ob$ah~«oo za>&dlriysiUfby 

{popf. liI objedoMf tbotDa 5iulby tretlcn wan poskytnuté I oojtdnan~vpl\stldaém zúllollacim ot>dclll Délka lÚČtoVldhooWobf jl! rpravidll jedtn 
měsíc. nenl-u dohodnuto [ioak. Vodafone ft oprWn~n Ye Vyůttovinlvy(rČUMti ceny la sllJtby po$kytnud: vpn:dcOOlfch lÚčtoVd;h obdcllict\ pokud 
nebyly zallmuty do p1edctlolich \lylJčtovk'oi (Ieimffia vpňpadE ROIImlng~ a služtb tfetld1 slrlnl. Vyúčtováni vám poskytneme yelektronidle podobf 
ve yaJf Intemetov~ 5M1'lOObsllJle. y ni! t1ude zpl'írtupM'no ne)pozdl!jl do tll dn~ po dni jeho yysUlve~r. NI va!1 ~dost v~m Vyú~tOYbnlllileme v papíroW: 
podobě prost!ednlc\Y1m po$~ytťlYllttle poštovnfch služeb na va!l.dre5IJ nebo adresu "'mlzvolenou Jeko adrt!su koresf)Ondenl!nI. Z.slmiVyUČ1QYi\ri 
Y plsemné podot>č můte být Zpoplaln~no dle eeniku. Pokud se jed~ o posledn! Vyůčtoy~ni. vystaYe~ po u konče nI poslednl 5mtOlJyy uzavřené mezi 
námi. pak 1010 ~1OV~nl vidy ode~lernt N'I valí adresu i y papfrov~ podobě. PoKud st nAm nepayelit doručit VyúčtwtnllWl va!! korespondenbll edresu 
tf! po SQb~ r.lsledu,ki zůaowo obdob!. n~ujicíVy(.ttovtnr""m poskytneme patae v elektronlck~ podobě W: YiI!Ií InlemetoW: ~lIZt. 
V Cerl!kl.I můte být wtOen Umll pro nsljni VyůčtoYinl v písemllé podobi, a pokud je ~ V)'iKtov6nl nll~ než lah!05ta!1OYt"Ý' timit. cIod;ímevám 
VyOC:torini rovn~f I)OUU etektronlcky_ 

2.t .2 VyOCtovínl mu$Í ~ uh~ neJpozd~~ do dlta sptatnastl. kte~ ~tme na p/islu~ Vylíftov-lni. a klerr: je lprfYl1:b sU<'lovoeno na 18. dm 
po V)'Slavenl V)'IKtovjnl Vyúčt0v81Ú je !hazeno p1ips.6nim vyút:lovan~ čistky pod spr~vnYm vll1lbllnlm symIxltem na CJt:et VodafOllll (popf. id~tlflkad 
platby po ~lenl sprivného yari<lbilnlho symbolu). Zasláni upomlnkyv p~.dě prodlen! se zaplac~n!rn Vyúčtováni můh být zpopl.tn!no dle Ctníku. 
V Mkterjch pl'ipadech (nap/. omezenI slu1eb ~ dCrvodu l.Neden~ho y~. 1.4 výše rltbo v čt. 5.3 plsm. el nlte) se můteme dohodnout ~ u~razeni 
pcsllytnutých služeb před vysta~enlm Vyúčtov~ni. 

2.1.3 V CenikY m~!emt stanovit flfWlnčn! limit, do jellof pfekrotenl po .... s nfb~eme dlufmu č6slllu vymIhat •• &oti'l budete v prcdlen!.a todol<.lJdill 
celk0v9 dluh vliti IÝm tento flnarJoČrd Umlt nepltkrOCl. Upc..!on'iujeme ~k.le v připadě IlIstl'ltn! Ohrady Vy(KtDY<'inf ,PfQstfednlctYlm inkasních plateb 
budeme dlu2nouUstku po~adoYat\'Žd)' uhradit. stejně j;IIw Y prip&M. te dojdt k uI<oni':enhmlouvy. 

2.1..4 PokudvMe VyúČtoyhllltas neulwadíte. II'O&me pobóovat úhradu pop!alk~. NhroIdu nikledO 'POienýdl svym6hjnlm pohtedMly. klm j$1t powinnl 
\lhra!it. 

Z.2 Započteni pohI.td"-'*k 
Vol.ad jistinu čl ftnaná1f plněni. které od vis obdr7ime. m~feme poutlllll (j,r~$J jMěkoli YII{ dlutni! ~5t1ry z titulu poskytIN6ni sJ.u!eb. r.ikupu loofi 
rrebo sluteb tretkn stran dle na~l volby. 

3. Co Jako :z6klznlk můf"te a jak SI! neJt'p. octlráníte? 
3.1 Vd.prhl 

3.1.1 MMe momost ponechat sl sve t~lefmtlslo. ~ejll s nW kjinemu poskytowltU *deb. 



1.1.2 Mů!ett rt6spotádat o změnu ~louvy(na,t4Vtftf Wfebl~nu sluitbprovtOtftIe co nejdm.e, ~lji do Jednoho týdne.Ztntnymohou být 
pl'D'«oeny poMěji, pokud ft ~ dol'lodnuto n~ lovyp\ýWi l!poveOy ~uttJy. PodmlnkotJ zrniny smtowy IT1Óh; být iJh1'kll dlužni čbdlypo splatnosti. 
V pi'ipaoě, že rMle OffieZef1t čl p'eru~ po$IIytov;~l sMeb. Je mo2f1f. ft zmfnu smI01N)/ ne:ptl)Vtldeme 

3.1.1 Pf! osobnlm jedt'láni $ oSmi se mIŘele nechat asloYp!l: zástupce se viii .... musl prokÍ:lal pl.n~ moci opatřef1 ou OYMenjm podpIsem. 

3.1.4 ReklImKt VyGttodnTlslllfeb 
Pokud nesouhli!síte s výšíV}rúčtoy~nlm nebo nejste spokojellls knUtou poskytnutých služeb, máte pr;ívo je re:klamovat. Reklamaei)e tfeb~ podat 
plsemně a v soul~du s Rekl!maČllIm lidenl. 

1.1.5 Reklilmlce bez odkLadMho ú~lnku NI splltnost Vyúčtováni 
Vwněte proslm na ~doml. h podllnl ",klamete dle čL 3.114 -.ý!r nemé odkladný lIčlnek iii splatnost rek~mecl dotče~ V'y(Ič1oon1. 

1.2 Opltřerd pro vdl Q<:hrlllU pti :r1t'djl\crid4!žI5IM u-ty 
Mtu ~ odcizen! SLM kirty n'm.I)fOsm. ~oroejl!i'M: teldorVcky ozmmte. Nefpoldt;1 do 60mmut od obdrhnl va!eIlo~menl ptOVtdeme bloMdSIM 
karty. Od bIoItKe SIM ~rty p~stavate odpovIdat ~ litU slldebprowtcln:ctvIm této SW kart)!. P~tMi nh. vydlme '4m ze podminekslanovených 
Cef1ll1em noyou SIM kartlL 

1-3 JalMuimlmmt.spojlf1 
Ab:;thom vám komunlQd s """'I co nti'A« ulehčili, m~te V)'llfít z6I!aznickoy Unllu' daW zpOsooy komuVkItt. kttrt v'm pro jednotllv!; typy 
pobdllvk1l nabizime Gnfoll1'lK1! o 1ntemetoYé či H1~ 5Ilm.')(lb,lu« na/ót:te N ~.vodlifooe.cú N~ úkNnk\lOOJ lklku mcl!ete V'Otat bezplatně, 
IIC'lHI v ~Ink~dl kookr~tní aktJvova~ '!'ufby star.over.o 1i1l~k. Vo~ poUdovky či !Masti ~k<lt I hlišenl poruch a Vid p/'l posllyt<Mni 51užeb). které 
byste nim měU podle těchta Vfeobecných podtrolod< před,1 (s '6l!mkou !ldost\ o u:l:lYfenl smloovy), realizujte pro~nlttvlm MŠI z.1uznil:ké linky 
nil telefonním ďsle 800 77 00 n. Plsemnt !~dosti za,ílejte na adresu VoI!flfone Czed1 R.epublk a.5 .. Oádělenl služeb z;ik61nlkOm, 
n6měsllJunkových 2, 155 00 Praho 5. 

• . Co mushsmlVQdafoM 

-4.1 Poskytov.iinhLužel! 

•. 1.1 SluHIywm budeme pc:skytovat v oblastech polITytjdl přislldným ridiovym Slg~ltm" to I'Jeplttrfitt i1V tO net-'Yiil kVllit~ II podm!ntk s\MOYe~ 
pl'lslu~ privníml pl~y VMlkn~ivrimci slto! l'Iě)ak6ziwda, odllrlnlme II to neJd7lYl!:. 

4.1.2 Orierblni nliJlM poiuytí I ntn'IOlMStilfJlrtOYat ~ k sitl 
ObWt1 pokryti r6diovYm li\ln6tem a obllstl. kde Je technJdiy moin~ $lulb)'ntúttmi Ce~ ~btikyposkytwol.lSou gl'illkky ~ěnyvaktlJjlnj 
oriefltaCol' map! ookrytI. VZhledem kctworJkleru J11tni ridiových v(na k(lt!ltU~ moĎlo$tem graftckěho zobl'ilzenloemil!e:me garantovat. ž:e vfoy 
do9hnete p7ipojenik síti I ... obltstech. ktert jsou dle Dlient.Jčrd!'MW Ol!\lČtné)llkopoksytt .sIgt'lálem.lnfOJmoce t)1utIíd se pokrytf nljdete v prod('ln.ich 
Voelfonu a na nrinkAclJ __ .vod.fone.cz. Pr~dné zhoriellí kV8Uty pltnosu Zl'Osobeti~ fyziMlnimi vlivy I'\emclfeme OYtlvntt. 

4.1.3 5 využitlm motJilníd1 slil zlhunlěnJth poskytovatelO vám UlnQMujeme ulívat služby i mimo ú~eml ttske repubUky. VICe InfollTlACi a Iktuitnl ceny naldele 
na mánkác:h www.vodafOIhl.cz nebevCeníku.Máte možno,t ~lvvyu8t sluleb ~né~o ~kytovate\e pro ztptt!n! rtgulov!n9ch roamlng0v9ch 
slufeb, odd!len ~ od dom'c!ch ~ neregulovaných lOamin~v9ch sluteb pOsllytovlln9cn ze str.my VodIlfonu, ~ 10 bez poplatku a bez nutnll5ti zm~nit své 
telefonní číslo ~bo SlM ke rtu- Irv. oddlllený prodeJ roamingovýdl Jlweb. Podmlnkytéto ~lužby a dal!1 Inform,ce lsou k dr~ltl 
na www.voáafol.le.cz/pcdmlnkylpodminky-dcplllkovydt·sluzt!b{. 

-4.1.4 V n~klel'Ýth prlpldech se mCd:t st't. ie vém cme~ či přeMfme poskytorinhlu1eb (ta$lečr!ě čl všech slulebl,l11Il bymom vh o tom stihli pftOem 
tnforrr>ovllt, napřílllad. 

lil pofwte·b pO'VInnl1!lltallOYtllOU \'C ~ fi v ()/'~hpledpisech. 

b) neul\raď'rte-U~ I fj(Ini VyúČtMni anlplesto,hYis na to~ol~me pro$ti'~!ttVim5MS zpri-ly nebo;lr6m ~ po IJllJaZení 
~utn~ Vyúčt0Y6n1 v6m bude poskytodnl slu!tb obnoYI!no (pokud doilo k ůhrad<! před ukončef1im~; obnoveni sluhb.oo&, b9t 
zpcplatnb10 dle Cenllu, 

cl p{ekI06te·U Volacl Umll nebo Jel v danb'n NčtoYaclm období dos-6hnete. 

dl se nám I'\epodafl daMlt v6m V}ť!čttMnl čl ~né písemnosti. 
el po>kytnete-ll nim ne~'vn' údaje čl neprBVďrvé prohlJšenl. pflpaclnf I'ltna~lásíte-li změnu svých údajO, 

fl v p7'lpad~ d~vo<In6hg pQdtz/e:nl NI zneužíváni slu~b (napi'ikllld pokud Jsou s\ufbyvyuživ~ny~ distribuci ne'I}'Udanýth nebo komertnlch 
sdělenO či v pfl~d~ uffv6nl.lufeb ~sobem, který mote negatl>mt ovtIvnit kviiUlu slu!eb posk.,.tOY1ln9ch ~ným zákamfkům nelxl plOYťll $ít~ 
či jakékoU ft)! čihtl. 

9) VlIllKnt·t( pedemn!.le jste UlavřeU smlot.MJ na z~kladt neptMlvjct1 ócUljů nebo Jste ~ uuvřell J Ilmysltm nepllltJt II odebrané služby či 
zbofj odebrané ~ari se $lufba~ (napf. pri dodiní ./bolí II n-ýhodn~nou Ctl\\J opnrtlpWinnosll k m!nImilnlmu ~lo!:rHmU plněnl1. mebo 
Vlnlkne dWodni ~'.!e ntbodtte tvad:t sVl! ztvazky u 5m1owy "dnE I Qs(napi. IiI"'}erJ\mQlv~rttnll1o o'Izen(. ~lIeku<:e 1'11 vHmajeteiV. 

hl v pfípld~ Nrmenl ~p«nO$tI čl lnleg.lty naSI sítě.bezpWmt! $lufbynebo pll ZjlilEni jejiál oIvokni nebo ttIIf'IIltlnostl. 
PrnsIm m!jte na paměti, fe omrzeni posli)'tlWin[ sWle:boetN vliv 1lI'4k llI'Iluvnl ~r.nO$ti d Ř po dobu pfeluk<'ll ~nl !.loltbvim nemusíme 
V)'StMw,1 Vyůftavkll. JMmlle odl*lne ~írYod pro JŘMenl neboomelenl poskytov6nl ~užeb. co ~ le obnoWne Wte YŠak motnosl: tJI\cM 
obnooIeni ~ sluleb f)fedem oomítnout. V tě~ ~~tl bydlom vis lidi 1JI)02OmiU,!ev pohrmičrídi obWtech ttslW: republily ~ va~ 
lIlhefli mů!e p{ípojlt k mob~nf sltl zalvaničnlho poskytoYate~, a 'lY!"" začnete 't')IIJfiv~tslutbyzahranKniho [XIsIIytO'!'alde froIImr.gl. tčI<DlN ~\l!: 
stále NUzemI~ul«! l'epublllly. 

4.1.5 Omezit nebo p~rušit poslc.ytO'l"ni stufeI:J Yim M oezbytr1E nutnou dobY ITlIlleme Ile záv8Žnýt:h prowznlch či teehl1iCkYc~ dUvodů oebo na základě 
rozhodnutí státnlc~ OI'9inil ~1 v obdob! krizO'lýt:h st;Jvů nebo z důvodu ji!lf,ho obeclltho újmu. 

4.2 Pokud bydJOfT1 ukone:o\lfU po.!.kytoVinl nEkteréno ltarifů nebe slufeb. OlNmlme v'm to nejmi:ně 1 m~slc predem. Po~ud vim nebude naše nabídka 
vyhoVťlvat (napr. jiný tarll nebo Jiná $lufba). budemue snaži1:Yim urlhminlt 1'11 ~ný co nejYhodnEji. a to ze předpokl~du. fe ~Iouva bude stále trv~t. 

4.3 ~ -..)ojimečnýt:h pllpadech vlim I technických I'\ebo provozrJ,h důvodů mUerne ZI1'Iěnitvde teldonnl oslo ~ hesto I tlel vaieho sout>!r.;u. O telo zrm,nE 
VM SJrnoz1ej~ !)udeme !nlormOOfat. a to nelmellt 5 prKovnIch dnO jňdem. blJde·ll to možné, V přlpad~.lt ,j I'Itbudete p&mat(lYilt sve hd.o,swhla~te 
,1Im. .te virs můžeme lóenlllikollal~ným tpOsotlem stallD'm1Ym Vodafoncm. 

4'" P(l5IlytUteme tali~ molnostvolat bezplatně lili ělslatlsňO'll!hovoY!ll. PiiYOláni na lato &ta ziroveň vsoutadosPf6V111ml pfedpisy poskytU}e1llf' 
pI'lslu§r.énJu pr.Jt0ll!šti pro plIiem ~ vot6nf Oda)eo IoMUIlIdvolaJdho. 

-4.5 ~ Zilllráni6 napl~nl kapacity plipojenl fl Jejímu phkročwtpoufiYÍme nistedujfef postupy: 

a) Před"nostllě Jsou posl!.)'tOOfiny hllSOllé sl.u!by pí~ ~tovjmJ stužOaml, 

hl V pfipodé na!AAěnJ kapacity IIflpojenJ (zt!]oléna u z.ikl.~ st.Jnlce) nelu zllIi~t nO'lj hovor. probíhajíd hovory nejsou oyU ... n&!y. 

c) "pfipadě napl.n~n! kllOIClty pl'lpojenl u datovýeh slwell (ze~iI u l~k1adnovE simce) docháll k omeze~ ryd1Lostl plipD!enf 'ňech iktlvnk:h 
užiwtelli iité. 

dl U datov)oc:h služeb Je dele uplatnI prfvldla ruP. 

·U MIlfe se stát že váš telefon ~lllnf "rllen1 nebude v naší SI't1 pl.né funk~nl. Služby rm1t~te utlva! paUle prostřetinlctvfm zai'lunl kter~ splňule pož~diillky 
starmve~ prá'o'nlll'1l přtdplsy. Pro spr-hni flJ1govánl př\stroJe v naJ! $111 Je I1UtM. aby st jednalo o prtstroj splflIlJk:! technlckf poiadiMIy pm provoz v$l'(k:h 
v te~ké repubUce e. poIIud jde o mobllnl sIť, podp()I'IJjlc! rrekveOO1i pi'lml Vox!donu,l/'Jfldeni na __ .voo"fonuz e spI.fIuJk! ttcMkk~ sp<!ciflllace 
roltv~nI IJ'Itdene nil w_.yod.t'one.tz. 



5. Odpovědrlost 

5.1 OdpaVidnoatufkodu 
Proslm ~:mi!e na wdoml, ie naJe odpoIIoěcll"lOst za !kodu ~ zt z6kooa OI!leUN. ~1I t prtslldnýcto právnlch pl't(ll)isó jinak. rlcjsmt ~oVl!dni 
1"laI>I-1klId Zl ~ zplhobtn~, 

iJ poruknimvai>SIT'b.Iv"ll ~rlrlostl. 

IV v dllsledku pien.!ic!rll roebo veootho posIcytnull" slulby. 

c) UYtdeni"n nespr!vnYch údt)1l l vdl w~ny. 

d) 'o'Iry (uv. moble rrntwllreJ, proz!ucrolm ď :zneužitím ~la rI~ PlNu. popř. iin)oOl kOclll. 

eJ ttr6tou, oddzerlímnebopolkounlmSIM karty. 

f'ro.sím mi)tf tU n! paměti. že roeo<lpovld.ime iml VI kv.tlitu slu!eb poskytovll"lých jinýrri ~ytoYatell služe!}, včeln~ Uhrllrl!črl1ch poskytCViilell1 
v rimci roamlngLl. stejně lak arll z~ knUtu slu:!etlt'etích sllall. pi'! j.e)lchl poskytování ~ II)II.IŽíViI1l riale sll. k t~ba, ~byste své ~uvnl povlnnosti pllli~ 
i pti pferoMrll posltytoWnl slutby, I"lI!zail~těnl pckrytl, ~tn~ kvatitf P;tf"IOW nebozpl"tcov.k1lrte~ osobnich ČI ,1l;9ch úlHjil ~~ ()y(homvis t~f 
lIpOlomill Tll to, k:ze zilw~ fleoopoYid&me~, obsah ohrlMenýdl zprivtnl n data ulouni na SIM kalte. 

5.2 lJjedn6n1 tjka~ se RMndy !kOOyfzpl1sobu rdenI sponllSOU lIYNeMV FlekLloll\iČllm i'Wu. 
5.3 Ani u ",s 1lenŇhte: 

a) pl"evist 5l!lIoowlSIM kartu na n!koho Frt810 tIe! ?ocUnl plscmnHádostl a M~ho souhlt5U, 

bl prodat nebo převést P!,wl k)~kfkoli U slufe!) tlel na~ehQ pfedchazlhQ pisemn8lo souhlasu (nedcvQ\ei1YPI'ep!"QdeJ nalleh Wlžeb). 

c) poulit SIM kertu/službuv rozporu n smlOLlVOU čl se Hkonem netJo za CKel.em poru~rtl $/T1lolNy či lákOflt nebe il pot.rlft ~ným zpllsooem. 
nd pfG ~ý;e SIM ~rtalslulba urtena (zeJm~ne nt ~o komefčnl ~Qf\Čenl hoYOrll pl'05t'ednletvlm GSM br'n) apodl 

eI) potkQdit nebo pozm!llit sottwa!e NI SIM kalIi (M:bo se o to poIo U$itl.UjméM kogl~nh nebo klontN6nlm. 

d uZit ${uŽbu nebo slu1bytfetkh ~ zp!lsobHn. kt~ mott ~ ovlivnitkVlllltU $Iuktl po~towllýth ,ným lÍhunlhóm nebo IlrovOl 
MU sili li jakikoii jejl ~tl ti dít $Iufby zp(isobem l.IIkl6~m důvodné ~ ~ ilneuHolite nebo~tt zoevfltl $lulbu (např. !Il.bob 
vúeho ufiYáni shdbyvykazuje ch,raklcrl~!ilystroj~ gtfleraotW IlmYOZU nebo nest.ndardnitlo už!tJl. 

6. UkQntenltmLouvy 

6.1 Smlouva mCtie být ukQnčena cIohodQU netJo pisemnou či ústnl výpollfdl. ~rletJo odstQupenlm od $IlIlouv) ze l~kooných dÚllod~ . UkoM:tfll smlowy 
se viak !ledotYk;\ vzájemných n~rokO vlnlk19cr.ldt~ pftcl jejlm UkOllČenlm. Ke dIll účinnQStl uko~enl smlOU'<Y vám pll!stanemt pQSkylDVllt st!.dby a SlM 
kartu deaktivuJeme. 

(1.1.1 Pfsemni vjpovU, kterou ukoob.ojete UIlIclMl. mu$! mlt tyte náldilOStI:;r.eno a Pl"l!rMni(nebO niwA f([fe5U. telefOflJli Hs100ttcrého se výpovMtýUJ. 
~podpismaf.ttttttldllmIl1>olísla.plIcMd~ta~yY::Jiszobchodn:ho~nestarlínů3I"1'1!!slce. P~nou~dmMdepostatniladlesu 
si~ VQdafCInU. Ústnl~ďmOlete podal POIlU ttldonickyprostfednlctWn ~ linky. S ohledem Nvai' ochranu sl 'I)'hr~ pI";íwvali 
\:ottJfnost ktoml ovBeníhe~ ovtr'it lakE: ~ným lIIrlsobem. V pňp6(lf podezřeo/ na meufiti v,JIch Q50bnkh údajO si IIYtvu~ p!áw požádatvu. 
abyste n4s konUold!lVa I z te lefoonIho tfsta. ktmllo se výpQvěd" tjI'J. 

5.1.2 P%.uc! Mm dol\lČ[te či sdě llte výpovU smlolNy.l>ude smlouv.t ukončena neJpozd~ii posIednlm dnem náosledl.lJldho zoctovedho obdotli. polllld neni 
4otlodouto jlrook. TotQ QmozreJm~ neplatl prQ $IT1tOlMJ na dobu určituu. 

6.1.3 SmlouvU ffiÓ!ernt v}'!KIvěd~t i my (nf kteroukoli Mlivni SIM kalIu nt'borledmy akttvnl SIM karty}: 

a) poMIte-11 povInnost SlITnOWr.DUIIe smtOl./'Ř; či platnýd\ ",",vnlth přectpisedlťrwlpl.lSte nlUhrildHi VyUčtm1nf po SPlatnostI). 

bl Ie4i na vn INIttelo: prohltien konkun: či byl4i umítnu'!1\ivftI NlIl"OhIMt-ní1lonlwmJ pro rtedosbte:k majetlw nebo !stc YStoupiIl do 1i~'IiOIKe 
nebo bylo protiVÍlm Zilhijeno Il"lsoIwn~1 i'izenl. 

cl poskytnett~l nim ne~jyl'll! ť"J&,fe či nepowd~ proOWefIÍ. pó~nl neNhlb""te-1I ~ $výd1 údaj{,. 

U... Nannto ukclnlenl smlGUV)''' připl~, ft: nelllrldlte vbts I ř6~ VyúčtQV-Ini ani ~Q.!e vis ni to upolomime prostfeónic:tvim SWS lPfhy nebe jiným 
1II05Ot>em. mOhme vde telefonnl flslQ p/e~S! na pfedplace:n~ sluiby. 

ri.2 Ullonf.nl smlouvyv souvislosti s pfenostt.lnostl tltltforlnith ~It 
Chcete·ll pftn!stsvé telefortllÍ čisto k Iln~mu poskytovateU. mli1ete NS paNdat oukončelli smlouvy. při~rJ, poUdlt o Je~ OtPolnčoviní 
r. p1enUenl!m telefoonlm čísle. Pr01Tm\lum~te na ~t že pii ukončen! smloovy mime prbo na fNnčlli vyn;l'Ir~nl VI! ~ UWde"é v při~u!ných 
PQdmInkkh. pokud před ukOflčen!m smtouvyV)'\/žijete markcti!"\9lWOU aIu;I nebo koupi urlnnl Zl ~oclninoo cenu.NI jej1"rrd: dklMlě j~ od VodaIonu 
mlaIi slevu 6l'1)otiodnčnl pocImlIIl"f vyulMnlm sW!eb po dC>bulS6loo, pl"lČemt Ite dnI uiIonUni smtouvy ~ude z vMl stflnytato ~ SplrM!1'\oI. 
~ ~ Iir>InčoII\Q~!inl C>dpovIdi ZOfav!dla 'Iýii sltvy či~,kter~ jste od "', zIskIlL InlllflNd o konk~tnI Y9f toMto Ilnarlblll10 
~nlvim poskytneme !Jelpl&tl1i ni :AkUdě'lUi ž.idosll, klefQU ni1TIdoruáte ~ nebo pI"O$tkdflitMm úkaz~~ linky. VICe infonmcl 
Mjdete v Podmlnkkh sl.iůby pftno$ltelnos:tlle~fcrtnldl ČÍ$e1. kte~ jSme ~li mI _w.vodafonl.tz v seItd Privn' podmlnky 

6 .3 R4d1 byctlDm v's u~zomili NI to. h pokud nenl v podmin~ch ledf\otlM sLužbyst!lf\ll\lellO rlfl.k. ft v~m měsíčn! poplatek Zl ilu!bu \~t;né~ IIJrify 
Č1lw1lifky v "mel t.lrifl1) zaúčtWMI QMm!tti po Její Mlivóolmlffif (akdvate pmbihi vidy k prvnlmu dIlllCi1:tovaciho obdQbl), I d~le, ff pii dtdktiV<ld 
slu!byv p1I)b~hLllůčlcvadho Qtldcb~ ~.l plem)su telefonního &lil k jlrlému poskytoYateU, M:dochilf k vyúčtován! pom~mf ~astkYPDp\ftllu za slufbu 
dle skutefMho peKlu dni, kdy tI)U slufb& aktllml. 

7. PředplKlni 51ufby 

7.1 HMt stulbyli můh!e i předj:ůtlt a I.illvit JepwstkdnicMm SIM kartybezpr.nideln81o Vy:.čtQVin! 8bHi PQdminky o pfedplacenych stufWch 
lWjdete vCeoIku. ~ www . .IOlIlfQl.lI .c:z li vpffsI.\rln~ tnafketfr1gov)tcto mateflited:lf podrn~ stu!e:b. Prosím mElte NI pam~ti. h roa ~I 
pl"edpiaten)tch služeb se z pod5tiItyv!(l nevztlhu~ty I:lártkyVJeo~ podmínek. httff neln vlf1\edem k POV~ze p/edplKenYch stuZeb použtt. 

U Smlouvu o poskytovari předpllrcerrýctl w!eb spolu UliIVlÍ!ITIf' 

aj u~razenlm ceny kreditu nebQ prvnlm dobltim kreditu. 

bl vytomenlmSIMl\aft) l p!astov' karty, 

c) .. Io.tlvadSlMk.ilrty • 

• toPO<lIe toho. (O nastane Cř"Nt. 

73 Na ",,~Hdo$\ v.lm mč.islku lIvn~ného krcdflU wystavIme cWiovYdokla~. Hezapomeňte.le kupony pia dOO~nl mOtete vyuflt nejpQzdt-p dQ dilb 
lI'I'ede","ol\l ku~. ~e vis také rIa to. fe kupDfl)"neri ~ 'Ifitit: a &: vim ntf"l"liUeme v!itit penlze ze ne:vyulitl kuponu nebe 
n~erpinl kreditu ve sIIInllVl!rlf !l1~t~ netJo pokud dtIfde k ~elli !IriouYy. 

U ~I \lyC.hom vb upozorniU rta tll. fe vam mOfeme omezit poskyt()yá!Ú pkdplecenýd1 služeb, pllpadně neposkytrlOut nfkterou ze sluletl. pokud roebl.ldou 
S~rly podmfnky pro jejich užiVÍ!nI. T~kovou podmlnkOlJ Je n~pi'ikl/ld MtlItek kreditu n, SIM kini v urtitl! výši. dostatečni výSe kreditu pDStačujlcl 
k uhruenl objednané stufby, dobit! kredltll W lhOtl slanown~ v nailch mlrketing1Nýd1 rnatefi.Alech nebo na www.vodafQnt.u. ncc~htcnce dluhu 
po splatnosd pn pFe.chodu z tMlfLl na p'e(lplacerte služby. O omtlenl slui~bvb sartlOl:i"e~ budeme vld) Informovat PQ~ytovMl.služeb v.im OO~. 
jakmile c~padne dÓVOd omezeni. 

7.S Prosím IkIbIitt sllw~neoollk1iVUjt~ SIM kanu ve st_~ IMll iNIt~ uplJnudm tilo lhůty smlouva i1utomtllc~ysllonU 



....... 

7.. Pokud t>udetc chtlt, mOtcu, přejit 1 pfedpl,cc~ slUicb Oll který~oIllarff z ndl aktWlnl ll1b1d~yti obr'tcM. Takovou lI'nfnUII~ mOlune lSTMl}nit 
ne)dn-.-t po uplynutí ~ k&1end6midl dnO ode dne posledního plK/'Iodu. Zmlnu ~m nemusime Umožnitll ~iIP&Gě. že jste m~1i ~ posIednich 12 měsídeh 
neuhrazené ~OMIy ~ ntl30 dnll po spl'lnOsll. Upozorflujtme1lisjen. le pkchodz tlrtIu Oll přec!plecent stuthySt' lidí podrninkamlllTl~ny 
Smlo\Nyil vně4d:erýctl pifpMech ~doI'kt změllé ~1I1 niIrta:fch st..IŽeb. KdyIIoliv se m~te lWt1odnoul.le si RePi*te, abychom v~m 
r\Ic!' \e posl(ytwall pfedp\.ac~ 51ufby. Pokud nim prostfednlcMn l~jtkf Un!ly idillte ~dllTllouvy aleSJ'oo -4 kale:odMnl dny před koocern 
WčtoVadho období. lIT\Iouv. ikonu nejpoz~JI poslednlm 6nem zúetov.óho ob<lob~ Jinak li posledním I:Intm MsledullCího zlÍČtovaclho obOOb!, pokud 
nen/dohodnuto Jinak. 

7.7 Pvkud budete chllt p~llt z pledptacených sLužeb tullilrif. pouf!jeme r\eVYČtlp~nj lI1n.tek kredttu z předplKtn~ SIM karty na úhradu Vy(jčtovánl. Prosím 
ve:zmfte ne Vl!cIornlle plIté10 změně Yim mojteme odebnlt ne:vyčtrpilnY bonus,kkrS" jste zlski!live ~ Iueditu ~ pl'l!dpW;ené $lUlbyvSOUllislosll 
s lNll\etlngewou ahdVodalonu. 

1.1 /M;U bysteYMět. h ~ ne«lpovkUme lA to, fe nevyufijete k~Oit fit SlMkMIi. nesprt-mi.udB!e: Udaje pl'l út'ttdé pIe<:IplJJcenýdl $\.I..!hb ~jmétul 
telefOfln! čisto nebo ďskl kuponu) nebo ltUlíte a vám n~kd" 0<kIzf kupon neoo le dojde II Ieho zneutiti. 

7.9 " pi'lpad~ ztráty nebo oclcl:ten/ SIM k~rty ~!m SI~ kArtu ~lme. polwd prokU:ete.11! Jste byl jejim opr'vn~n9m uflvatelem. Zu!m ačelem po IIh 
mOtemt požadovat na~lad pfedlolenl or!.;InAlu dokladu o poflzenl SIM karty fle:bo dokladu totoŽllIIStI. Proslm vezměte na v~domi, le vám SIM kartu 
TlemOleme vyměnitv prlPadě. kdybudou edstoYlt pochybno$tl o tom zda držitel uvedefliho doKladu Je op r6vn~nýrn wivlltelem SlM karty, nebo t1lJde 
vzhltdem k o~~ zfejml., &: tomu tak nent 

•• '.1 
1.1.1 

1.1.2 
8.1.1 
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' .3 
1.3.1 

Uvi ntfnJ a pilKhodM ustanew:ni 

Oorubwíní riku;n/kovl 

Cmilí bychom v;i~ Informovat.le: ozn'men! (vťetn~ vyřlzovánl reklarnad).wn bu~rne znflal J)rostřednl~tv!m poskytovatele po!lovnlch slufeb 
na &dresu. kter01J si Mlite laM koresponde:ntn~ jinak IlIl1limi wed4:~O\J adresu trvale.o bydIl!tVmbta podnl"-'nl či 00la. PokUd se nepodait ode:$/aTl~ 
Cln!1fIefi doručit. poooolfule ~ 1. OOrlKene doOMllm na výk uvCfieJ)()U ~u nebo rMfilÝm uptynutlm IMty pro ~nutl Oll"IAmenl. ~r!Jllld~ dnem 
wtctnl uslM1ého ornimelll, a to podle toho,tO IlISUl"le d~. Korupooclenůi ad~ mllh bYt l e--mall (eldtttonlcka ~esa), který nám za 6čelem 
dorU~orini omámen/ sdttite. a [t>5t1i&: o teflto lO\lsob doručováni poHdite nebo s n'mvysl.oYite SOIJtl~ za okllm!ik doručeN OZŇmenlse pak poyduJe 
~ jeho pfijetf selVtrem při~e:.. 

V p1lpadč d~! c:nimení ~t/"ednk:tv!m SMS je ozn!imenl pov.fo\I6no n dorufent okllmžil<.em Jeho don.Jtení do n~~eho SMS ~entra. 
Ze doru~ná se budou jXlVažovat i oznámen! (vl.etn~ Vyúčtodnll, kJ:tfj !p/ístupnlme prostlednlctvím elektronltk8to rw:hran/ pro vldjlený pi!stup (napf. 
Internetově !.amoob~. ID okam!ikMl zp/'lstupnm. Vezmfite vll,to souYi$lcstJ pt'cslm 1\1 V1!,dornl, fe vp{í~i! doručen! prostfednlctvlm Interl"letov.! 
samoobsluhy MlrMirroe !a~at pisefllllt ~ spettfikollMl~v čl. 8.1.1 $,~ J>I"OtOproslm rxCYidějtf ěastě kont:oIy0zn6mlHi doručených dO~fY 
In~ SilmOObslu'ly. 

Privnl phdpisy 
Na tuto smlol.MJ se: VltMllil pfIsluJn' ustaoo'le!"ll nkona~. 8912012 Sb~ občanskýzikorolK.l nkona č. 127/2005 Sb. o e1.ektronickSích komunikacíct1 
a o tm~ně některýCh ~QlJlliStildch z.ikOllll (z6kon o elektronický~1I komunikacích), lit zntn/ pozdějších pfedplsO. 

V;;..., 
"umyslu USL § 1740 odst J obaruk~ho zakonlku vylučujeme ve vzWlch mezi ~mi projf:tll"IMeho n6vrhu,... uz~1Hi smWlI'I)'Ú\abldkal s dod.ltkMl 
htlxl odchy\kou.kteri pQÓSUIr>ě nembllpOdmlnky nalM!ky.$ výjlm!louvyplrJěni nMI! pofadC1fa1lýdl iJdajil. PoIIu:l j plesto k fII!f nabidce donKíte: 
odpooIi!d" sd~ nebo odctoyI.kou, !výj!mIIouY)';llněni Mml pohc!lMnjch údatů. bude sm!OUV<l UQWfna d pol~.covyj6dl'ime Vjslovný:lOUhW 
S velim plijetim ~ ft zn~ni dod3\J1lll"lello CIddlyIek. 

1.3.2 Není-U uzay/"en~ srnlOUv.l v pisemn~ tormt, p&k vylučUJeme mo!r>ost ~tvrzení ~~ srnlouvyv pise:mnt fom1~ ve smyslu ust. § , 757 oOě&nsll~ho 
dkoolku ze $lran)' zi~k8. 

1.1.1 Vodafone poskytuje slu!tlv ~ za podmlnek ul/edených ve srnlolflli (viz obsah smtouvyv ll. l.1.211ýk1.. plote zaslání iin~ obcl"!odních Jmdmirltk 
wst. i 17!il odst. 2 ~!6konIkw powdujeme n oepfijetl ndetMl nMhu smlOlJ'l)' I a rIOIIj M«h 1\11 ullVicnl $fTI\oo,"y.ftIll ~řijeliviak ITlI.I$I být 
ustrMIYVoóifonu,,~potyrzeoo. 

... U6nl'lDst 
Vleobeené podmiok)' Jsou ůt1noé od I. 1. 2015. Od lohoto dala poltIýva]l úč1Mostl pk~Vleobe~ podmInky ze dne: 1. 11. 201. 

InformK' pro Ob$tníka • uflv.tele o ~priICovJnl o50bních.ldentlflk.čnkh, provoznkh elok~U~ai: Tlích úd. jú 

1. Heduz.viením-'OU'Iy 
Chce-U ~I sMeb 5p()ltčnostl VodItfone. plettltesi ~ tyto pod~Y. kte<t mnoul.~kým ljIŮKIbem společ~t Vo!Hf4ne jako spriYcl! 
osobnkn 6dajlllpfaCO'lMiva§e osobni údaje. k/altým útcWm, po jakou dobu. Tytu podrninky jsoIl nedilnou SOIX'stí wiouvy. 
Pfed uzaY7enlm smlolNy su vriirn 5IlU111uern infuI111Ule<1le. n ůlett'fTH/vě~lIi skultČI\O$lf I.JYedených va 1.6 VIeobemých podmlnek, zda nejste Vt1jen 
~ ne~im re~tru sdruúní Solus. Souhlas 5 pr01l8enim nemuloltt ud8it s tim, b: vtJkovém P1\l<lli~ mi Vod,Ione prho potadovat lIvueníVo>I.ct 
lIstiny (W Všeo)\)ecnt podm!nky). 
BtlHIlnformace týk'llc1supracoWni osobr.lcl"l ůdalú a dal~ mzhodllých skutečnostl)sou k dispozld fit WWw.~od8fon • . cz v U~tI PfohlUerlí " ochran! 
osobnicll Gdajů. 

2. Podminlly~inI~ 
Tento ti:Jrneot IIp!T\'IJje pod'1lir.ky aPG$IIyWje in~ o lPIkovivWÚd.liů. q:ůobposllytntJti souhll5U Zábllli118 se zpftco'finim Údaj~. priv. 
a powInnosti Zillamilll pll ;>;pfI1:."OVinI je ho Udajll {di lt' t.JII! IJkc .In funnlr.t"'J. 
S~eěnostVodalone Cztch Repoblic a. s., tO: 2S799001. se sídlem nimlstí ./unkwých 2. 155 00 Praha S, zepsanA vOR tj ~S v Pr,u, oddll 8 'Iltltl!a 6O~, 
(d6le jen .Vodalol"le:") vede databázi oubnkh.loka llzačokh a provozních údajů (výte a d6lt jen.Údaie"'J Učutnlkó e užill~lelů sluhb elektronických 
komunlkac! t.dált jt~ Z6k8mlk·). 
Údljf: lIská~ pi'lmým nebo neprtmým kon~ktem s vM-a.1I r'mel poskytry.1nl ~b nebo odtře:tich osob. Voej,fone zpr.lcov6W ~le na rikladt 
z6koM. ~ ~ taIt~ p/ipt6i otnIUkamlk OSl~n taI\oIIé zpratO'o'!nI odll"lltooot (sIov1Mi :tpflCorinivil odSL <4). otbo na zjklJd~ souhlasu 
Z6kun1ka..klIy je lákltnik oprivněn tiJkM :pracování kdykolj oo:!l'Ii\no'JI(dobwvolM ~Ii Yiz odSL S). 
"Vo<Ufone shf"OlT\o\td"ujl! ~ :rpracovMÚ<la!e ~ neoo au\llfTlatldly. s.im nebo pmtň!.ncMffi ti'etich subjektll (zpr'covMdú). 

3, DtfInlte Ud'jú 
Osobnlmle Identlflllll.niml údAJI se rcnuml leJmén~: jméno, p11Jmení, adres.., d&um rIih'"OZtni. ro~ čislo/popf. n6r(ldnl lderJtlfikitar, v~k, PQh\avt 
črsll ~dlctených dokladů, obchOdní fnne/n!ltv. sidlolmíslo podnlk6nl5ldlo organll:atnl slolky. jn"l4!rJQ. pl'ijmení a bydLi~tě osob opravni!nýl:h jednat 
jminMl priVflidlé osoby, Idtnliflkaml tlsto. ~ iden1ltlkKnI čisto. ttldorml &10. ht1l:O. Oslo SIM kNty. typ a objem vyldlvaný(:h slultb, !lda]e 
I) koncoftm zai'izenl kontMrtní telelDnnl čisto, e-mai1eM spojen. bankovní spojeni. Íldfjt zlskané ocl ~lIl1Q INII\etlngovými pnJzlwmya fint údaje 
oproWnW o lJkall\íl\O'II dskant. f'rrowovIim ~ serollJlTlÍllktIIOti Udaje zpracori~ pro potkb)' pfenosu lJl(ávy iffi etcktronldlYch komunikaci 
nebo pro jeJl účtov6nI. tj. ujtMna ~teftmnl &Iovotan&o. telelonnl asto votajIal>o. zkMelIl !conec $lIOIenl da\Urn ~ f~oce uskuleěn~eho spojeni. 
IMEI. typ zMiZeni, kon1'IgulaČllI Ud*" lIO"ew dltoYého spojef1i tnapi. URll.lP adresa" dntll.zpWcb ~ objem vyufivin! služeb I cena za s1uibtJ a typovt 
chov'nIUkaxnfka. LokM1ublím úda)em se fOl\Jml jlkélco>li Ud~e :pracov;i'lll~ II sItI elektronid\ýdl komunikaci. urtu~c1 zemlpl5nou polohu 
koncového zaffzenl Z6Iwn!kII. tj. MP;'. údaj o síti, 11 nit je Zákazník pllpolen. 

4. PovlMhprlcO"flini 
POVinně jsou zpracuY!vÚIYO~ naú~ zillona,~ tll zejmtm pro utff)' poskylv\linl sb..dtb elektronltkých komunIkacLSOIJYiSejklch 5luZeb. 
plJJlebnlc11 tr~ laflitěnl PfOIJOienl. plIstupu k sítI, VyúttoWní, proriOěnl ůkonú 5 trm $OI.I'Iisejic!dl. ú&tn1. tlaňoYé Očt'ly,ldenúl~e meufiv6n1 



~il:~ či sIužftl. vymáh.ínl p6h1t<!éveh. pro4ej pnxIukhi bsluhb tfttkh Str.lrl prO$tfM\lttWn nilši sit~ nebo JI:flc;h \I'y(It:l:CI'4nl. pro ÚČt'lywtárlf ne asta 
tlsňMIloYOltrt. 

5. Dobrovolnhpr~lMÍni 
Ukilznik soohl~ sI s tlm. že V<3d~1ont ft opr'!~M,n zpral;cv;lva! Odaje k nMl.e<rujiclm iK~lum: obchodili ~ mt.rlcetingcVl! út:ely. vtell1! J>TOYWinl pnizklrnu 
trhu, telemarlletWt~U I Mblul'll otx:hodu I sWfeb. poskytQYáI'II infofl'l'\Id (~formou ob<:hodniho 5d~lenl označQYan~ho pro tlI~ové Ilčely 
Jl ko OSlo Mšich 51užb~ch 8 produktecll a CI sLYfuách a produlrtech třetlch stran. IIter6 Isou se spoleČllostlVodaforn: ve $/Tllvvnim vUahu, ~ to LJŽitim 
adresy. telef<)f1l'lích čisel nebo elektronické adresy. pro poskyt0'4nl 5luleb ,pi'ldanou tKldnotou. pro be~pIJtn~ di~~nllnforlTMlčnl službY~lJlíkOY1 
prostřednktv!m které bl.'de Ukalnlk Inft>rmov., o n!lb!utlých stufbkh I produktech t'etfch stran. Mřovánl a hodnoceni bonhy ~I ~tetJni morálky 
Z~kazniM prostřednlcMm re9lttN d\u!f'lIIIIl. & to laM pňvmilw sn'1(!M'Iiho VltIhu. tik I v Jeho průběhu 

,. Poruknlsmluvni poY1nl'lOStl 
VodiIfone zpracovává osobn! ~~ ZikwI!bv rozsahu !mino. pi\fmetl1, olxtlodnllinnll, a!lren. mIsto podnikilnl. s'olo. dall.m narozeni. rodné ČÍ5W, 
!to & Informact: o rozsahu ponMd srnIumk:h povin~. IlNlnCňc;h ~Mlddll n6s1.edM p\.!o\l!bnI morilce. úh~ poNedMly l'IetIo je;i'n p/i~ném 
odpisu za ocelem Wormcw.inl o pondení smlUYllÍpcMnIlosti tt stnnyUkwliklv«tI'If ronahu a powhy tohoto poMeni I o nislednf pl.Jtebnl mor'kc 
UkunLka. Pondenlrn snIuvnI ~II pode pi'eddlozlvtty~ rowmf alsltflCe :!I.užné fástll)' dat nd 30 dnll pClt:lutnostJ nebo opakw.fl6 ~nr 
sllhntdou. 
Z6knnlk uclěluJe souhla~ s tfrn. abVVod:IIfone lB Učelemochr.-.ywýctJ prwfll'eó6w1 vYk wedené údaje Jo. dal:1(rnulpr~C(l\',", sc!rutenl SOws. 
z6jmoYému sdrukni právnicllých '»Ob.1C: 69346925. SdruieniSolu$~ p/O'tOl<Nltel rtgislro Cóa~Wle) dlužrllkl1. kte ll poru!lll sml"",,1 nvazeK 
~dn~ p~tit la poskytnutou slutbu (tj. ~I. leasing. ~ kredltnlQrty. proOej na spl6tk)'. slutba elektronldlých kolTl\llllk.atí. dodMa ~dil apod.), 
Je oj)fávněn tyto MOtm! údlJe zpllsrupn\t21 účelem hodnoceni pliItebnl morá~ YŘm užffiltelům (členům} re~lstru. I 10 Y2dy I'1IIlákla<l~ souhlasu 
~leMho subjektem iJdaj~. SOLUS lOko ~e takto pře&njc;h ůd'J~ je opr~n zprKowval poskytnut!: OOaJe po dobu 1 r~ku od uhr~zerí poslednl 
pohled6vky. 
Zákuník jt! oprávněn kd)'koll plsemnl odvot~t souhla$ ~1eo9Vod.IIfonu k pied'ní OOajll $druteru SO LUS. 
Subjekt IldaJIl m~ právo I1Illnlofmace o osobních CIdaikt1. které o ~m SOWS zprICorivi, pr~YO na jejitl1 Ojlmu.1 to v ronanu I za podmlnek stlnovenYcn 
v § 1 Z dkoflil č. 10112000 Sb. o oc.Ivan~ (Mbn!ch údajů avp/\:lad~ pod.e7ftnl!'ll pondeni pO\linno5ti pfi ZpriCOYinI (!daJů 1'116 pr~yo ob[jlit ~ ni wutelll 
SOlUS lleOO fIiI Úrad PfI:I ochranu osoen1ch iKIajů sHdo$ti o zajlštbi opati'tnl Jo. n60r~ 

1. lminaŮ~6ZikaznUca 
V pňl\&dé jakékoU změnyUdaj.J je: ~ik ~n o;paIfinosti Vod.fone blkoYou vnblu neprodIenf onWmit. V pflpadI,kdy ~c{l105t Vodafone 
vt.utnl č1nncstlzllsti, te U!lamíllemUYtdt'MÚd..;eoetsou prawIYt fl ÍJ(ItJI'eŮpInt nebo že~ koomktni tclefonrí ĎSlooeex1stuje. jl!! ~ktivnl 
nebonllazJj\coyj r.e~tII el nebyl opflM'lm t.ilvRHsIo ~fnost\\IodI1one poJII;ytrlOUllfYl'lt ~ V04&fone lik&ztl'ka k uwo:renr ~ 
a ůptných Údajťlll spdvntho kont~ lelefonn!hočf5la. Pokudttll Uk&mIk neufini, jl' spot~t Vodifont O~M z,n,azníluM jako Jeho 
kontllktnl telelcmn1 &lo NlstfYIt ~1IoU tel.eforw1l &Io'lWené poddar\Ymriklzn1d.ýmúhem či k iiným úkonům potltl)ným k rdpfm wdného rtaYu. 

I. Informl~ni slu.fba I Telefonni "ZMnI)' 
~I o to Z;í!w:nlk zajem. ~!t zpUsobem k tornu Voaafooem určeflÝ"'poUd.!t O tvefejněnl svYc:h komaKtnich ůdajo.l v InlorrT'llČnI swtbHfeti strany 
nebo Vod~fonll či vtf~l~n~m teldOMIm SUII<Imu. U,kazník m6 priYo pobdovat. I byvtetefonnfm ~zllllmu bylo " .... d.no, ta sl nepfe/e být 
hontlktovJ,n II úČlillem Nlbb,ni obdlodu. sldeb. Z.ikaln!k je oprimin 1'1\11 souhlas se zveřejll!nlm iJdaju v Itlefonnlm seznamy nebo ",fofTm~nl 
slufb~ kdyko\! oo't'OlIIt. V~kovtm p/lp!ld~ společnost Vodarone n~sti odstYlllllni fidajO při jejich nejbUžii ůpr~. budt·U 10 tedlni<:ky mofné. ZáMmlk 
tltrt na v~doml ie v pf!pad~. kdy cil Ukilznik souhlu s uveřtJMnlm.je pOllÍnnostl' ~čnosti Vodafone p/edltUkovf údaje dll!lm poskyt:o~atelÍlm 
Infom\llčorc;h slufeb o ttlefonnk;tl 6s~ a vydavatelům telefonrkh seznama 

,. PoUt.IckyuponO'l,"6osolN! 

Proto« spo{efnost V<3dafone ZAkIzniIům nabíDl pbtebnl siu!byÍ!tjmNlioslulbu Pmr....-n SMS}, jl' p<M:m!I!iI:i Vodaklnu O'těRt ootoĎ1ost ~Ikll 
klrň jNltň mezi IKIlitrchy ellflOl'lCl'V.1M 0I0bv podledkona ě. 2S3I2OO8 Sb. ~ poIiJ:icky~r>f:osoby je dOlIIwIt se do prtJdejn)'VndlIfonu 
za útelemav!ienl totofno$li n~DOI:'ISf;~ P1'I~ni 5ml.ouwy. 

10. Monltorovini~ 
Vodafone prohliw;e. 2t telefonnfhoYorUkilnAlBs~Mem Vodi1onu I'Itbo je:hosmWvAího partnera ~ ~tVocWonem IT\QmoroWn 
auznamelliÍn. Tolo mol'lltoro'tinf se uskultt/luje výhr~ za ťJt:e\emvnillW kontrot\l pWyt~nYeh slukb, lY)'i(w'nl~ ~ViUty I ochrany 
oprhn'éný(:h zájmu Vodafonu. VodMone lkO'l'ei'l pn)htašuje, fe pripadnjDJ:nam tdefoonlho hovoru bude Vod.loof:m zilchO't'á1l po nezbytně nutnou 

"', 
1'. SdlLenlÚdlji'lstřltimi Itnln~l 

Zikllznlk bere n3 Yř;doml'. že jeho OdlJe mohou b9t;v souladu se :dkClnem na ochral1\l osolmil:h Qdaj(i 2priKov~A"y Iretlmt subjekty, I to spw!::nGstml 
ze skupiny Voddone Group PIc lIJI ÍJ/!elem zajištěni tecMil:k~ <I adminlstratlvrll podpofy IlIV poskytovool služeb. déle subjekty ve smluvnlm vztahu 
s Vodafonem. zeiménl pro zajKtlnl plnlnl pnliva poWroosti ~yplývaj\dd'l ze smtOlNy CMpř. roamlng. sluibytfetich strtn.. vym6h6ni ~td.h dáte pro 
lIIJitt~ni INrketrngovYth čr obchodrIIch iIId, kterých $I! l.ik&zr4. účastni. VocItfone můlt ~~ ~n9m provowYiIlellim si1f II fll1Ým pMkyW'o'aleUin 
slultb data o lič,a'llnlcich. pokud 5loutik identiflllad II ~ meuSvini síti I sluho. ~ sl.u.!tb ~ při\.Om I'02IIl'Ii opofděoé pllttni nebo 
nep(itctnl za poskytntJté stuHlv. Sunam zprKONtewje k dispol>d ni st1Inkic.h www.YOdafone.cz.Spotefuost Vodtfor>e: p1t~ Údlje lákaznlkll 
lpIlIC(I'BlelUm poule pouzavftnl smtouv)'o zpBCDIIiiníosobnícto~,provjk lto'edI:~ ÍJ/!ety, vnelllylnf nutném roU.ltlu I pouze pokud zpracowtet 
prokife. fe mi dorutečnétedlnlt;W RbeZl'ttertktert llIfJIezS ~iwlfntmu pi'h~ ~ flfnemu neoptivnb'hnu nlkLId.Sni sÚ~;i. nes.~U 
platnj primi ~ Jnů 

120 Udil.ltlli5CKIhlitSulmožnostoc!vot6nf 
U zp'&l:Cl'oiniÚdaJ~. kle<i Je p'oIo'M~no M ~ sod1Wsu lM!f,mk.l,. Je Ukamllll"riměn kdyiwli OOmltoout zpr.CO'Iinl Ů!ÚJu pro jl'dootlM! octly 
Wlldené vý§e.tedy Je opr'vn&! ~hlas buó'netat pii uziillli'enf smIouvy.1$.~ěOt.že .,uhllll nediri (~p"-!p"dě uzavřeni smtINnm vztahu y ~né 
nt! pKemné podobU ntoo souhla$ NJykQU odvolat. I to bezplatně prostfedljctyfm ri!laznk:ké Unky čí ~nYm lPllSGbem stlflOYtflÝm Vodalonem. 
lprKOwnl takových Úda\~ pro jednotlivé ů«lyVodafone ukonči ~ piimUené dobe.kteri odpoyldá technkkým 8 ulmlnlsllatlvnirn molnostem. Vodafllne 
Je opr~n~n lPrlICClVjvat Ud~je po celou dobu trnínf smlouvy, nenl.IJ vjednotUlo'ých podmmkách slu!eb nebo v ~lch pfedpisech ~tanoveno Jinak_ 
liknr.lk btfe na v~dom!.!e odvolánI souhlasu se zpl1lcovánfm n~kltrých Odljll mOle mltYllv na rozSilh poskytovan9!:h slufeb. Zikiznlkl>ere na ~doml. 
le souhlas ~ Zpt'3coy'nim Údij6 m~ft op~ uděUt např. IÍělstl v 1N~1II'Ig(l\'~ l\OutHi n~bo akel. re9il;tracliktl~Ki nebo u.!itím specifICkých služeb. 

13. DobuprKovinl Úct.jA 
Údaje Vodafone lpl'llCCYivíi po dobu trvánl smllIUII)'. nen"li y tofT\[O dokumentu ne/xl prjvníml pfedpl!i}' ~n(Weng jinaI\. Provozni llolullzační údaie 
jsou ZprleMvány po dobu sunownou p4atnýmj prt.nkni~pro rtIII'kttiog ~kpo dobu6~. Po ul«lnčenl srnIoI.P.yl "YPClfidW vkch 
vújrmnYch oliv a p(lY\rlnost! VodIfone ~e UltIMld~~ ~ n: své ~~ s 't);imkoo jmén.I. plr,rnenL&df6y a d'le i jinjdl kootlktnkh 
~ anformilcl o objemu vyu2fva1ljch sIu&b. ke~ ZAkIlnik diri souNH 5Ie ZpfJCO\IMlim uocelem IlIbfd1o;yobchodul slufeb.a 10 po dobu 10 let 
ode dlle ukončeni smlouYy ne/xlpňpa.h! do dob)',než ZikillnIt octvoU slOllj ~s. 

'I<l Prhu fIiI ínfoJmKe 
Ukaznik móÍ Pf&YO nalll fOl'l't\6d olPf1(oviol sv5'dlosobnichúdajo.l OomnIri.u ~ Zl!kWllk, že docllázi ke Zpracovin! osobních ůdiji'l y rozporo sochranoo 
$OUkromého nebe osobnlho fivoll nebo ~ zihonoem.. rn.jh spot"lnost Vodt~ po2'dat o vys~!leni nebo o odstrilnini vadného SIiMi tteJměflll 
blokuvání. O()I'avu, doplněni nebo UllYldadl DMe mli pfáYo se obrMltl'lll ůfld pro ochra.'1lJ csobn!ch iída/O. 



Obchodní podmínky OneNet 
Rámcové smlouvy o prodeji zboží a lJoskytování služeb V0dafone OneNet (dále jen 
"Smlouva") společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem nám~stl Ju~ kových 2 
155 00 PI " ha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městskym soudem v Praze. oddíl B. vtoika 6064 (dále jen ~Poskytovatel") 

1. Obf,o;ni"'i "'nownl. d~finl«poJmú 

1.1 Tyto Ollchodrl( podmínky Onet4l!t st.wM' pod~. liII ridd Po5I<ymv.td posiIytuje lRastr.íkoYI Služby.kl~m! ~ rozuml \8k vWel'l6 dos~ služby 
riet!tronld\Yd1 komunlk~, tak I ~ne $Iuíby(hasmg, ~ny. ~ onIlne, ttrvtfhousing, prool)em l,ratnl. wtb t\c)Slifl9.udJ., usIIl.fteO'io..;e 
prodej te{elonů I jejldl plísluJeostvl. ~IJ! I prodej dll~h zWenl.l ditt povlNlostl t'.Iča!;tnib, k nim! se uuvfeoím SmlllWy la'IIrutt. Konlu~tni Sl.ui~. 
kter' biJde Účistrokovi posIIytOV61ll, btJdt sp&lfl~Mliv OitČí~. 06te uvederJ, priva ll. ~u smluvrich Sllln ooled~ Služby se poo1ijI v tDm 
mZS1ltll.l, v jakém j:sOll pro konk.rttnl S\1I!~ apUkovatetná. 

2. Privlo ll. povlnoostl smLuvních str.n 
2.1 PoskytoY~tel je JXlVÍ!lefl dodat Út:utnlkovl objednaně SIM karty ll. zboiIv SO\bdu s 0116 SIT'olOlJVOlI nelpoz~i do 30 dnO ode dne ótJnnosli pf'lSIlIW Dt1č1 

smlOlNY, ~li dohodnuto jinak. Po$kytovatel je pa.inen l<lČft s posk}lto .... n~ ~ nejpo~ii de 60 dmi <KW dne I1finllOstl pibh.dne OlIČI ~mkx.wy, 
nenl-U dohodnuto jioak. VyW UYedl!né pt~t! I v pi'lpadé. že Po.5II)'ltIvjItI! l (RMtnlkovI poskytc1val Služby JJkd podollem OIlt l smlouvy (tm. v JJ~. kdy 
cIocIW:I k uzav7ení!\OVl! 00fí 5mlollVY po uplvnull dob)' ~nlpt~ 00lI vnlouvy). 

2.2 Úla5tníkbere ~ vMomi. uVlhledem k m~ {llSOWprocRM <KW ~ uuvieniDiO smtoovydo ~4ne dodAní zbOŽÍ rt"IŮledoja h 9tuad, kdy 
objedflallé zboži nebude1 důvodu M oll 1'1' strané Po~.te't k ~<lI sot.IhtU S tfiI. ff! hov takovém plIpad~ bude l'I:dIyloYa~ Ilont<llklovit 
a tlilbime mu zbolítypovf; iI tencM bUzJ.e ~objedl'Wln«nu dJofík nillridrWmu yYWru. Po provedef1í Nhlldtllhollýbtfu je Fosk}lto'l3td. pomen 
ni~ lboIldodat l)t.stf\I'\t(M do , . dnů od obdrhri" I'oOYé abjednMIy. 

1.3 Úč.Istnikjoe pťM~v~11Y SlM kIIrty ~nané fl.iI z~1tadě 0116 smlouvy IktfWYIU to II$Ozdéli do 30 dnu ode dne)e,id'l obdderi. ~ Yiakk !HN 
zftzenlSl.uftr,- dle DRtI smlWI'Y. NNČlnI.(I tak.)e Posk}ltoviltet oprirro6n veUItr~ SIM kart}' iM<.tivoY.t ilutoma1kl<.y. V takovM\ ~ Poskytovatel provede 
na S/M kartich aktivKl dklidnich Slufr:tl, pi'fpadnou dodI!t~ 1ktIII~(ll»taln\ch objec!nanýc:h Služeb provede ~e na d~lad~ dod~ Mdosti 
Účastníka. Výše uvedene plat! i v pftpad6,ftSlMkartybylyOčntníkovlrutinyna dkladi uza~ Dílčí smllJ\lV)".!MiIk mlMlOl.J %á~ilku se Účastniko:.M 
nepoda~lo doručit. V IlkllVém ~di! se %á$Rka povaluje lil dOlučenou v $OUl!du s podmInkaml dOlu~ov'n( 5tano~nýml ve V~obetnYch podmink6th 

2.4 Úě.istní~ má priv<l poiádat Poskytovate~ o uruen! $lM k~ aktMlv.nýdI na ú~~ neplsem~ smlouvy Ull!VI'en~ mezi PoskytOVilt~lem 
I ŮliIstni'kem pod ~1 ~!Im SlTllou ... y. (Up. DRěísmloovy. 

2.5 PoskytwiItel je op!~ stanovlt Úhstnlkovl\lolaci limit pro ~erp,anl Sb.d:eb Poskytovatelt pro kald~ zóčkMId obdob!. VoIid LmIl1rč~ IOZSlIh Slul~ 
hllŘ můž~ Účil.sllllh v ~$lIlWm obóObi ... ~rpal nad lámec hodnoty pauUW Olt svtllo tirilu. a to hlom~dni! pro \'Št'Cllny SIM urtyalo.tivoIIanév rdilll\l 
SmlmJvyvče!nl roamIll9OVY(1'I $lllffll' mezlnirodnhoYQ{iní. ""~YolKlho Iimřluv Pfliběl'lllllKtovtclho obóobi Je 1'o:stIyIIMttl 0I)Iiv0ěn. 
nikoli povIoen. ubiokov-il StM "'rty 1Rasmika. Pmkytovattl je IOVOU ~ poĎdGYiIl jilko podmínku lIi.mn1 DIt~ $I11lO1J'11)'otndu VoLad jlsliny. 

2.6 Úl.astn:kJe op~ slkd)'koli otI;tdnat II PosI!y1Dv.tek ~ jfdnoI:lNých ob/~n5velc slu!eb dallíSlu!by Ilbolldle ,lI.tuilnIlVbioJIy 
PoskytOVatele určent pro tuto Smlouvu. Po5IoytovMet ~ ~ Úbs1nIlIa bezdůvodně neodmftnt 1. PQdm!My nt61stentt t-akýcNw(i 
sptatn~ z.Mzků..oo Poskytovllell čll~ pOf\rieofSrnlouvy, plfp.)aMtIOIJ 0il.611T1louvy, M sliany lÍčaslnib. V ttto 5OUVi5t05ti se provytoučei 
pochybností uv~í. fe Ůčilstrlik nemi prho na poskytcviri slev I dtffich fMlančI1k:h 1:Vý!Iodn&1í Uf~tnýdll'oslly«watelem pro ~nýtyp smlouvy nelje 
Smlouva. lÍYazek tRastn!ka u.rp'1 5Mbyv I"I'VoimálnÍTI ro=hu wedet'l&n lit. SmIDuvf nenl vizin na elÓ5tend fl mlnlmAlni počet aktlvnkh SjM karet. 
ani rI3 !Mni ~l1<ltUvýth D!l6ch smlUV; ulconěenl poskytuvániSl.Wby/Sllbb dle Dlltich smluv 4lo~. zru~enI či pferltsf:I1lttlefoonich čisel k jintmu 
opelAtoiovl) nem' vliv na tuto povinnost UČ<l51niha, kter~ trv' po dobu trv6n1 Smlouvy. 

ZvIUtní ul.dníní pro ":mí.wllly Itlktroníekých komuníkKí (pevM Unky, dltI.lntern~) 
2.7 POskytowtel umožní Účaslnlkovi uilvat lovněi Služby zillom-.é!lll pienosu Wormaci me.zl koncovým eteklroniekým u~enlm nainstalovaným 

u Ú častrlÍll;l a veřejrlousltl tlek!fQ nltkých lwnuniUó Po5kytmratele. 

U S ohledem na spe<:ifickou poyahu r .. nlth slu~ ell!ktronitkjch komunIkad je ~ytovltel opl~ piedzlíl:enlm ťaktivt(n takM Sllll!loy11.e ~ 
doc~ouěntmktní. t«hnlcké poóminky~n6stufby. V ~~~~jp~ek~nISlu~plfllIoliPoskylo\lilml 
ÚbMku do 5 praaMlÍth dn~ od zjKtélllplekAfIIy nnm~ I\t odstfaoěoi pleWky, pro kttů nelze objednMu stužby !N1~11I1oe mistnk:h 
a Itdlnldtýdt podmíaelt Úfastnlkll. Jt '(i to molné. PoIrudbude totonMtlovn fdfl\l odsollhl4seno.uzilYfou lmllNN WlnynDYO\l OIlH ~ 
aIvnujici toto fe1eot V pllpadf. ft PosIIytovatd neom.Imi úť6tniku~flldo 1S pracovnich dml 0<1 uuvftri DI\tI smlouvy, ft byt)! p(i ~ 
ttehnickýctl a mistrlíth podm!nel\ zjištěny piek.tft)' poskytoviri~. """ M: Zl to. fr: ž.6dne takové pleMitIy ne~J.istujl. 

2.9 Pokud de mis1!11cf1 a lecllnlck)'ch podmínek mohou bj"t Služby I'o$lI:ytovlttltm ficin! poskytDY.iny, zavazuje $e Poskytovatel pI'lslldnou Služby zi"kj;1 
(lKtiIIovat) Účasll1ikovi flt'i?old~J Vf U"lÓtl sjedn.~ v ORčí ~mwl.l"d. 

2.10 Nenl·U mell sm\uvníml51ranaml plsemnt doho<lnuto Jlna~ Ie SllJ!ba li'tltna, v pl'lpadě, Žl! sl Účastnlk objednal Jako soue~,! SlutbytU insw..d 
kOOCMho zarU'ení netlo Ilnthc urlzenlu Účastru"ka. dnem podlli~u Pftd~ldho protokolu. je-ti však k poulltí stufby th!ba )e!té daBího uKonu 
Poskytovl!tel.e dnem, kay Po~ytov.tet oznáml Úb!Sll1íkovi , fe Sl.ufba je aktivnl, a v o51atnlch pripildech dnem zp!'(IYotnlnl Služby te strany Poskytovatele 
(dOku~ JI! 2~nam le syst~ Po~ytovatele). 

2..11 Úěastnfk se Zir-laruje poskytnooJt l'oskytoYlte~ plnou SOlIČlnnostpfi rlIzenlStuiby a ptCIVél'ov.lní mistnith" technlckYch podmílll!k pro poskytl:lvaoí Slldeb. 
2.12 V př"'I*lč, fe si ÚčlStnik objeWl jako soOCbt S\uib>i ~ insllllad koncMho zWtri nelxl jinmc n i'lzenlu Otutnlka, UVlZU,lt se Účastn~ u;ntrq: 

(I) ~ součlnnost pii pfIpr.vi Stavttrid'll lI1stataĎlÍdllmostl . za lim ú~tIMI zajistit pisemný soLlhla$ vYstnlka nemovitosti s IostataO ui'izerí 
v pr'Ipt<I! I1\ItnostJ provWfnl rul'ebnich ůpra'Inemovitostimorn61u;stltmo.inon uzavieoí r.ájerooi $ITl\ouvy mezi Po~a vtam."'kem 
otmOVitostl za účelem odepisováni hodnoty ~~. 

tlO [Ii uclostposkytnout Poskylov.Jtdl ~ pljnyalnebo fotodoIu.Imetltad objeirtu, ve kt.trěm b~dt ,elílrnllll$talOOl"-ovfelněvšech pi'ipadnYdl 
ptiinoY. ných mvtbnich Úpta'I, lIfIlisténl staveb v pňslušoém otIief<tu nebo v jeho okoU. 

Ull) zajistit na SVl! ~ polrew prtlVOmI prostory I podmínky pro proIIOl uiiterl (un. dodMu elektrk:kě enetgle. ~W povo{t!Il! ~ 
z právnich p/~dpi~, ze)mina stavrbniho ukona atd), 

(IV) ~slit, aby prostor k umlstfnlln$ulovan~ho zařl.Zeru spli'loval minimAlní po!allavky na ochranu před rnechanlck~ po!kozenlm. l tohoto dUv<ldu 
Je )a~o SOIJč,ht instalate dodAvjn ratk čl polička sloutld k upevnhllnstalovanfho zaň:zenf, ~ to pro pflped, fe Ú~utnik neni scl'lopen poskytnout 
adekvátní re!eoi pro InstalacL InslllKe ~rlZení na lem. čl voln' umlstlnl ni lvY~en~ mWě. kd~ hroz! jeho strh ni. je ~1IáJ:1i1lill. 

2.13 lR.stnik S()uhla5Í s tím, že lhŮta sjed!1a~ v DHa smloU'd pro.zň:zenl stu2by se prod.užuje o (jobu. po kterou byl. Owtnlkv prodleni$e njiUinim 
soutinnostl. fIii pl'erl'nl II plev2~ u i'llení blKle vyhot~ Pi'ediv~ pro1okolllbsahujidpi'tsný popis stavil z.arlzen~ kwy blIcIr pod~ obéma 
smluvnimIsb"arlam1. PoskytlMltI můft být llIStOl.lJJtl1 na lj~ plM mod dodavf,teI~ firmou. 



2.'~ Ú'astntk bm IIiI védom~!e s ohIeoem r-.. ~oglckj'vYvoimúh bYt k r~,"u posItytov.YII >tuiby pothbav ~ po InstltKi zminil: technidlf 
~i vmn~ výmeoy InsWOYlfltl'loUl'lzeoi. V IIkMm pi'I~ se Učuldk WilIIje poskytnout II tomu Poskyton.~ive!kerou patfeboou sooonroost. 

2.15 ÚČdnník bert na IIěoomI. h: netlI-ti II I>IIe sm((IO'ft *<,~1'I(l jinak, MU,., ~OI'I~ či j~ zaTizeni ~ vlastnlctví PoslI,)'tcw,~. 

Z.15.1 V7.h1edtm k tomu se lRa:smlk uvlZUjfl PQSkytnout PoskytOYllteli potfebncu 50liďnncst a umolrllt mu p/'lslup II tomuto ui'Ilefll za ůfelem jeho kontrolY 
a ~~videlné út!tžby. a to I II prosl.Of6ch. kter~ nem6 Účastník II nájmu a p~t/'l ~n~ o5ob~. V p1'ípad~ J)Ofuchy lařílen/je Očastnlk p!)Vinen Poskytcrnltele bel. 
lbytw.!lho odkladu o ~m ItiommatSOo.Jčasněje ÚčastrJkpovinen um!ňnlt ~tOYateli pňstup II ttrnuto:a1'bwolu ú!:elemje/lo OfJRWYnebo~ny. 

2..15.2. Účntnik neoi oprá\ll1!n iaKýmkoll způsobem do daného nřlZenl m.lhcY~1 ani S timto zařizenlm j~kkoU manlpuloviti prov.id!t).a~koU zrněnyv klll1fi9urad 
u~ho zafizenl bez pfedchollho 5O\.Ihluu PoskytoYatele. Účastnik je !OUČa~ povinen zabezpWt N/!wll pfed ~ÍTl.ltIitoIJ nebo znlčenlm. 

2.15.3 Účastnili se II pňp~ ukončeni Dil.6 smlouvy ~ Sm~ tilVlIl\JÍe ~nit PQsl\y~teU na l~ jeho vYNl deinSUlaci to/lotll zařrzerol 
...e IMt! ul'Člffi6 Po5ltytcwattlem. V p(IpMIě ponrleni této p<I\'WlrIostl se úbst~ lilvaruie uhl-ad;! Pc.>kytovateU S/'I"III.M'II poItUtu \Oe ~ rovna;lci se cfl 
UYeI:lené v Oílli r.J~ jako polltovaci cena Ioon~iho zaI'ínni. 

2.16 út~tn1l Je pwlnen poskytnwt Po5IIytOYateli vriIIerou pothbc'Iou 5(ItJ~t ,lIt1'IOb>it mu p~ke ko~ fl ."emunlil:t'lin ~ kontroly 
I ůdJ1by.jaNllllÓ"&1st .... jchkGlizhahů, manipulace azmbl v kotI~lorld zWtníbez. ~hoSOlJntMu IW~' v pI'I~ ir je koncCYl! 
ti Jn'l urlZtnl~ ~W'IictV1 OWtnlIll.1I opIčl!ém plipadě je odpGYidr"lOlt Posk)'tCl'lIele n jIkoulloLi!koduvmk:lou lJf~tII~tejm&1.l. díNodu 
rM!6odrhmi girilOtownf, "romlllvalhypo~njdl Služeb zcela vy\~el"ll. 

2.17 Owtnllr íe rovněž poYÍlItn do<Irtovatve.Ulenl c'11~ in$lt"u~ce Poskytovatele. tYl<aJ1c1 se ~oKh6zenis koncovYmi lillU:enlrri..jejlctJ umbthi'n apod. 

2.1 e P'fllllStilOO koocOYých a jinYd1 za,~nI $e LRutníll zavazuje ~kymout POW.ytovfttll rtIIxt~l součlnno$l I l.iI!ist!L Wi 1IIIztnl mohlo lrjt umistěno 
n. vtIodnem místě a konfigurov'no lPQso~ <\QponJtenYm Poskytovatelem.1I prlpadě. že koncově tl Jině urllenfbude umlttffio e konfigumir.o 
na Ud05t Úča5tnilur v rozporu 5 limIto doporučeními, bude U1l<ov' k~nflgur~C\!l povdov~n. za nestanclardnl yYluwjld pripadOOtI odpovědno5t 
f'uskytOVatele za nedodrfenl ~rantovaně úrovně kvality poskytovanYeh Slufeb v O(Ipovídajicim rozsahu. 

2.19 V piipad~ zMtěnl neopr;~něněho watJu do inmlace či kooflgurlce instalovlnHIO ufllení tlez v!domí P~~te«! čl poruc:ny sDUViseiíci či vypIývaJid 
~ r.estJndardnllrtstalace, nutnosti seťVMI"ho ÚSlI hu Po5kytovuet. čl smluvniho partnenl Poskytovltele, je PoskytoVattl romif oprávněn účwv.t 
ut.astrlÍko'; Cef'oU z, rM!oprivněný "1Vi$nI y);em Vf! vý.ii dle p(atněIlOCtnillo.l. II ~ přIpIdedl PoskytOYatet rovnU rM!nese~i odpoYědrlOlt 
U nedodrfenl g.t!al1tovln~ (jl\l"iflě kvality ~~~ Sluhb. 

2.20 II p/lpadé,!e PoskyIOVltetjalliO souUst Slufby p~ ŮČilstníkoYi konI;oo,i ulb~~ fl ťné -.ěci ~ k ~ tjeQ\lné Skdtly,je Ibstník 
~Il umofnil ~ 1"11 z6Madě it'1olfÝlVY~ tMtiurčeně Plnkylovllelem ~ tohoto u/lttnl, pi'l"padnEjev ttwlhUtl Poskylollltell 
'lrMII pl'rpad~ porukni teto poYiooosll seÚčastllík zavazuje ul\r~iI Poskyll:lwleli smlumi poIwtuve výti rtWOII1cfw ~ ~név OOfi sm!ood)iko 
poru:OV3CÍ ceM konkril:~ÍIO uflm"ri. 

2.21 II pl\"p~, že mtli sm\I.M1Imi SO~ bude uuvřerJil O\l(;l smlouva, na zlklld! kler~ trude mit LRastníkz'lem o zibnl SIrJfby. k jejímJl i'fKftmu 
fu~ov4nJ fe třebi U'ldlt pfipcljku(koncO'lýbod~ souh\asiÚčntníks tlm. H namOfe ~ souhlasu Posk.yttlvirtele ~~. ~t p7f'lnfiIlp7em!sttt. 
~t ~měnu nebo zru!eni CK':lStnictvl tfto pripojky u ~o poskytovatele. Jestliho Účntni1r uvederl6 poroU jedN $t o pods:titnt poruW1/ 0IR1 
5m100VY a Poskytovatel může oI<am!ltf odstoupit od Smlouvy, Oliči smlouvy, plip. daLJích DiLčlch smLIN, a to ke <lni zruienI této pi'"rpojhy. 

2.22 V pl'ip~dě, fe součiistl Slu!1ly bude cIod.lnl 'Sp~llllho softwaru. !:lv. soltwarov&ho kUema, kter'" bude Instalováno M zMizeni, kted nebude ve vla5trolcM 
f'uskytovatele, zavazuj~ 5e ~lStnlk tento specihlní SOftwill~ po ukoohnl OIlčl smlouvy. na úklac'ě ~lerě budetento specWnI softvraJe !nstalO\láll, boez 
lby~ho odkladu dernmlovilt. 

2.23 V p('[padE,h k poskytoviniStuftly bude ÚbstnIkovi pM&no geografltkf &lo.je IbstníkOllf • ..-oo-. toto čislo u1IYat POUlflV mlstě z1ímiS<užtlyI.lYtde~ 
y O!1lf smi.otNt.. V ~ pon.deAtito puvilnosti se Účastnili vystavuje nebezpečl PON!ov~ní p\.Itnýdl p.-r.ri::tr ptedpIW ~ pr~ pro 
~állÍ sI.uleII eIektronidIých kornuniklá.a to D'!jnlMa ůptlVYtj\IIjlci se pi'ed.ivlní loMliz.Jčnich údijU v sou,;stostf$ ~čfieL 1isňIMhowL!ni. 

3. C.na a platební podmlnky 

3.1 tJaslnl1l ~ r.wuu;e l~la po!Jo.ytnli~ SbdbyanytIYedeM v DflB smlovfě. ~1 tytov OIl8sm~~. t.ikcmy dle ~tnéhoCenllw 
$ILdeb PoskylnYillele prodanY typ OiIčísmlouvy, ~ to ni ])čet lNt!IenY~e Smtouvf. p/'IJHd~ tli jiný CIte!. ktetý ~~I lJastnillovl pIse!n~ !.dfll 
LRutnfk se 2~ uhr3CIlt tyI'O t~Vf! ltIIltt splatflOW uvedene ~ Vyúčtován/SMetl. 

3.2 II p i'ip.adě, že je Účil5tník v prod(eni $ p\acenlm VylKtOYAnf a neuhrid! Vyóčtovániini ~ ziklad~ upozoměrolv nihrldnllM[f; k p1ntnl. lt.teri M neJm~nt 
10 kalenclUnlch dni, poslIytllutě mu PosIIytovatelem. je Poskytovatel oprAvnln omezit čí preru~il poskytoy'n! Slufeb nebo nedOlllt dOStlc' LRastnikoYi 
nepfec'aně zboží. 

3.3 ?o$kyto'm~l se zavazufe vyslMl: Vy(jftov'ní SWieb do 15 dnO po ,konče n! zůčtc1V8cl1lo oodob1. kten1 &li jeden k.alend6fnl m!sk. 
3,4 V pli"i»dě změnyvýie záVllku mTnlm6lri ~ částkY sjed~ dle SmlolNy v průběhu zúČlO\'ilÓho období je novi ~jSe tohoto zívazku upoči~ 

vldy if od začitku n.b!edI4ono :c6čtOVK"lhoobdobi. 

4, Nfkterá uwmcwenltýluoJld M Onfích ImlllV 

41.1 .IedIlotlWéOí16 smlouvy~ptMnostIl úď!wrosti dnem jepdlpodpIsu posIedrilJe Sl"l"MMlDI !itr.Jn.~OWYnlowyfl$ousmlowmlilll sobE 
m;emne SOI.Msejlclmi.pokud neniv Dil:ISIlIIouYl starlIMnovýslovnéjln6k. Dfltl smIouYymohou tJYtmb\bry nebozMerlyp!lU2ent"riNd pisermě 
6otJodysmtuvnldlstrin,nenj.Udile~ jinlk.2iIr pÍ$erMOU I'OImuMbul:le pro zmblunebo zMeni DillIsrnUl\Ny~výmtnt~ho 
~ e~nitllých zp<k lrvjnl, ukontenI DKtI smIouvynemoiv1iv tli trv.InISmlo\Ny,ukonter*nSrnlouvyv!akunlcJjlvd~ IM'IIlUjIc!DOO~ 

4.2 V při~ že je v Diď SII"Ilo!M! sltdnan. nvnni rrinlmMni dobiItrv4n! DM! Smlouvy.)f Účastník opriYfM!n DRfI smlouw~ ~ k d-Il\r, 
kdy uplyll e úvazŇ minlmálni dotH tr;~nl Olič! smlouvy. p~čeml. pisem~ ~po~d" musl tJYt doručena PoskytwateU nejmbll3 mbice p7ed uplynutim 
minimální dobytrván1. Po upl.ynutl mlrnmílni dobyIMní OILV smlouvy, mOle Úč&stní!< dílčl smlouw ukoočitpfsernnou výpoviodi s ~dnílhUtou 
J měsíce. kler! zatne b!fetprvního dne kIIlendířního měsíce Msl&dUjkíl"ro po ~sk~ ~ kterěm byla výpovM doručen.. Posk)'tMtdi. 

4.3 ÚČa5tník d~le neml.ite ukonelt trvinl DIlčI smlouvy. pokud jsoU $lufty poskytoy,~ prostfednlctvlm ~to smloowynW)ytM pro poskytovani daUkh 
sou,;sejícídl stužeb rl<! lákla~ Jln! DRč! ,mI.oo.Ny. iejiž m~m'Lnl dC>b.J trvJn! tdtlroeup\ynula. 

~.4 SmtI.M>í roaoysedohodly,ž:ed. 4.2. 4..3 Yj!e se IJeYplatniv p(ipadě 0!\&tI smllN~ do 6. 1. 2O'5~ se ~ IIlIrWnilnIdoboutMrí, 
f1iIjejm2:záId.ldt~~~~dostupnousl.utbue~~nb:i:.vwtemost,hseleclnio t.ahDYouWl~ 
bude iii! OiéíSll"tDuYěwýstorivymKMa.úmtnlljeopr;íoměnvýluWOI\Bsmlovvu1lle~~~pl'tdupl)nJtlm~~ídoby 
1:IVkoi, tim,fev tahDY&n~je~po.oi<w:tlo.ffi{it~\ÍhrlIcIu\le vý§ 2O%1OUfuJ~~mě5ičnlctrtísldl ~'I DílO 
~~do~dobytl'4riOOčwnlowy,poIcudje~mlsifnfUSl!l3v ()li'.ísmlotNi!~k1ef.i~p;uWniCJdšklxftni 
PoskylDvateliN~~OI6lmlouvypi~uptyrutimoboustran~cIo/'rodntúlYlir*NlrjdobytMriCnitntla!hodymlNtv~tmo.te 
Očartníknesptnl ~ ÚVlZft.t OOtt~2imom'1 je PosIIyI'OVIltI opriynEn polaóOYatv plněvý!i~*", l~ ~na lIOUpič!pronijerro 
zI:IOfídoc!~1lého iii! 2iIUdě tMlto~ 0IIa~, popi'.1Iim nilUdyspojené s taehomunikab"rn~u(rltnim(pokucltJylo~ 
poskytnuto lOl ~ podm/neIIl. ProV)b.lčeni pocl?,'bnosti. ~enltahcM! Oilďsml.owy dohodouUlilll'"enouv Psermi fcmIěmá5tlodnéllt.i5ledky 
jllko\'ýpOY!d'OIIďsmlouYy Ot..stnikem bez~ důvodu. Posk)/tO'OIteI nenloplivnbJ ukof1čitDilčl smlOlM.Ivý~ pmluplynutlrtlnttIilnI dobytrvfri 
Toto ystanovenl čL .... 4 se uplatni ttMv pl'ipadě, fe je možnostvýpooddl DiIB~ve Smlouvě sjedn.ina bc!~ daUicllpodrr"inek. 

~.S VÝPMdllÍ lhulil pro ~~dOMl smlouvy elte čl 4.4vý5e činí 1 mhf~. Výpovfc'nf lhllta patin! bUet prvnlho dne kalendárrofho městce Msleduflclho 
po m~sld, 'I!' kterém byl.l výpovld doruČffla PoskytovateU.llýpov!ďlze podat pouze M tpedálním formutMl. který sl Úča$tnfk m~fe bezptatněvyfiic'oIt 
písemr\~ (Udostf za!.lanou na ac'resu sidLa poskytcomele). Pusl!ytOVltet n~!.ledof: ušle Účutnlkovi jr! vypLnh1I formull7, kterýstKi PQliepsat a za5lat 
zpět tli adresu sídla Poskytoontete. 

4,6 v pi'il*l~ že NI úklad~ t~ Seth!nlbude ~~, že SluHlu nelle l techn\clljch nebo ~nýdl objdItNnIch pl'ltln zfdt la podmintk sjdnanjdl 
YORB!.iTIlotM,~ulltdtn+~tiŮQutnilloviOílčism~zanitJ, nebude-Gmezistranamiplsemnfdoilodnt.lmjioek. 

.,~ 

- -, 
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S. Spriv, flremnlho účtu, kont,ktnl o,ob. 

5.1 Účastnili fe povinen 2volit si heslo Admlnlst~torll (sprállCe flremnlho il~l. po Jehož uvedeni je oprAvněn prov;í~t I na dilku lměnyv r'mel 
;edrool:livých Sluleb ($ vYfrnkou lilelitost!, II nlm:f je vyfiWovAfIlI vYlučn~ p/semrlA forma). lX:astnlk je IUle ~n sunovlt kontaktní osobu k jedn6nf 
$ Poskytovatelem ve 'ňeth liteiitoste(h SCIIIVIsefIcích se Smlouvou. t<antaktnl osoba a kontaktrll Gdlje Účutnlka j50IJ IJ\Iedenyve Stn\0I.IVě lIasmik 
!e povinen belodklildn~ nahlásit l"osIIytIWueli JolI!oukoli l~U kontaktnk;h lir!ajil a 0$0b IJ\IecMt~ vt. Smlowě s tim.!t na 1"1oSl Poskytwatele je 
povinen ~n" dolollt. 

5.2 Úěastníll je opmněn zomtItsiv rimtl Dllčlch ~1lN tIaIJf osoby, ktert budou ~ né'1o op~nyv rAmti lEchto OIItich smluv jednal. V pIIpadě, že 
tJč.smil< tYOIl M;a.koo osooo ~ko tzv. tednekY kootakL je Uto osobi opriYnh za Účastníka V)lrlZ'(Wat ~ ted1n~ Mtetllosti ~ ~ 
PfedhKlctl protokolu. Účastnik sout.aw pot'll'lllíe. že od o~UYed~ jako tedlnickj kontakt zlská pfedem SaOOll5 II poskytnuti jejlctl osoboíc:h 
úd.jiI F'oskytGValeU. a to M dobu PQskytov~nI Slu~b a k výŠf! uved~mu (telu. 

6. ZvlUtní ust,novenltýkiljJcl se koupi 'Z bo.fí 

6.1 . VIM~ prtvo kl! zbol! J'\a~ Ota$tri~ úplným taplKením klijJníceny, ktel'ije fTlezi smluvnlml stranami sjednttN v DilB smlol.Ně ~Ik je pollinen 
~luJllI1icenuvhotoYostipi"lptMttI WoBťJ~tnlmpl..wemsUYtdl.'fWnp/\o;Mn~varlMlilního$yrnbolUf\ilNIlko.tri(htPosloytcMl!. 
do 15 PACOYOk:h MI od dodfni lboti.!lefII.u o:IohodnuIn;nek. i tona ÚIUděI.turyvysw.ent PoskytOVill:f!Iem. C_ ~ 1:bo8 se ~ lili ~ 
dnemplips'nI čistily"" bInkoYniůfetPoskyt!Mtt(e 1/II'edený~ SmI.ouvi.nebopfedliolm holU\105tlOl)rhflěn&nu ~~pa 1'o5kytoYiItde. ~tkody 
na zbo! p(e~ t Pos\(ytoyatele na útastriIIIa oIIamžic.em pi'Ninllbo! ůUstrkNI v mli pInin!,kWým Ie sídlo IleOo proyol(M\I ~plImn.f 
kookrttnl misto musí být vidy ůQstr\ikI!m s.pecilikovánov ~ Pi'evteti zboží se uslwtečN 1'11 ůklad! dodacího Ustu. 

6.2 V p~~.2ele Úl:lstnlkv prodlenfs ~ac:enlrnkupol cenyzt>o!ia neuhradIli ani 1'11 záklótrJěUi»lQtninlv náhradnítMtě k ~n!n~ kteriďnl,l'ItJménl 
10 killtfl(lUnkh Ilnl. poskytnuté mu ~skytovatelem. íe Posl<.ytov.nel opr'vn~n omezit čt pferu'lt poskytov&nf Služeb nebo nedodat dosud UčastnlkO'li 
r'lepřemni! rbofl. 

6..3 Úěastnlhje J)OY!IIen ~llbytt{~ho Q(jkladu po plevzetl2bo:l prov6$l jeho kontrolu I Y pt'!~ j.akthokoll ~i~těn~ho rozdRu od M O)bjedn6vl\yco 
do moobtlll B druhu zt>o!i Je povIrlefl !eflto rozdll ozMmll PoskytoY~ nebo Ieho j:IO'di'~mu tlstupd. Reldamace~ho zbolí se I'idi~ 
Idmlmi pi'todpfty a ReklamKrím f6dem. 

7. Zneu:lfrinl slufeb 
Otastnlk ntnl opri!Yn&l používlt $1111 kirty ~skytnu~ dle Smlouvy. rtsp. jednotllvýdl Dílčích smluv k fIným úče1lJm, ne1 pro ktert J$ou určeny •• to 
2e~ ke komtrtni termir\acllKwonl. Úůstnlk je oprávnlln 5lM karty použt.'~tvYhr~ í~ko d~L'lkov~ zanzení pobOCkllVjch O!it~eden schYálenjctl 
Ceskjm telekomunlkačnlm úřadem vytvjltjlclm nestandardnl rozhranl pro p~pojeni patlQčkov6 Ú.$17tdny k veřejným sítlm elektronických karnurdklrd. 
Pii p7i~nI p~lIové ústfedny k sltl tlektronlckjch komunikKl ~ vyufitím $1M karty jako GSM brtl1Y mlJl;i být dodržen postupa 5~ podmínky 
dl.e pWnYch privnlc1l pledpisú. pflČemf Úl:utni! jl! pcI\IInefl V)'UcHl sl pko'chcW ~Isemnj SOOOI.ai PoskytlWatd~ k využttí konlu'ttnlSlM kifiy. Jttm 
budl! l.J'čenIr ~tledr'lict""'m IMS! (físla SIM kartylnebo MSlSON,)IIIo GSM briN.. ~m t istl. Slili kareu telefoonkh &el. )o. !lim! ~ ~ 
~ cite toholo~nlw,je rtedllnou sovčbtí OQfi mowya tYOI'i)ejl pi!lohu. Úlastník nenloptAYn!n Ol'OClal a přMst lriYak jakélloU:ze SkJžetIbel 
pledcholfhoplserméhosouhl~Poskyb)Y~Ide.Vp/I~ponderoIn~lerf:rlědrlDp!JYinnoslljePoskytovatel~~omezltrltbopfendit 
pomytovWSlu&b dle 0Itěí $IT1louvy. plip. SmlOt.Ny. PosIIytrmt:d d61e mt'úe amel!lt~bQ ~ ufiviní SlJJfdl v prrpa~ h UČlstnill bude uifoRrt 
:tužby způsol>em. který 1l"Il!e ~tMlt cMlvnlt kVlllru Sl.uitb pos1<ytovanYd1 jiným QčlSll1ik~m PosllyiQVatel.e. ~~ j)lOVCll ~ či jak8mU It!I fbtI. 
nebo b~de eKiltoval důvodn~ poder/'tIlt fe ~stník zneuživi nebQ Ineuflval služby (zpUsob uflv6n1 Slu1:eb lX:astníkem MP(. Y~zu/e: cNr~kteristiky 
$IrojoYtho generováni provozu nebo jsou Slulby užívány jinjm nt!tandardnlm zpusol>em.l. 

8. OilLJI úhstnk! 

8.1 PodrninIIy SmIooYy semohou f\iI ~ p/$ermtno WI.lflIasu~ ~ I "" pr.wnl wbjellty. kte~;sou s ÚČJSIl1lk1!mv trY.podf\iIIaI:dshbn 
seslwpenineboV~proMutdrlf:mYltahu~l~(6jIe~út'lstnjl"''lPodmínkooJv!a!t!e~piistulnépiscf..-.tdohody 
o pl'IstoupenlmezlPosl<~ úWtriliema o.liimWsb1l"k1!tn..)ellmf~budeprohWenlOalWloWstnr"' . .fe souh\.nIs podminl0mi Smlouvy 
lir SIriouvfv pWm mzsMrU pr'Is~je: l plsemnépotvrzenl(bstrllli, le s Plbloupením Dill!ItlOúčastril!a iOOOllrsf a lello seznimilse>Mmipodrrirrklml 
SmlOU'?'. II p1fp~ splněni u~ ~ ~ Posky~.souhlis beldůYOdné od9lm. Okam1lkem nabyti \ÍďmOStl6ohodyo ~ 
r\abýti Dali! úeastnik pr'" I pO'I'ÍI1I1OStlÚus~ dle této Smk>wy. s vYJlnN>u možnostl rmhodovínl o ~lStoupen! d~lšlho účntnlka ke Smlouvě. 

R2. Nedohodnou-II se PoskytO'latel1 Dal!I úča$tnlk)irr~. smluvnl VZUlh mezi Oal!írn účastníkem a Poskytovatelem ldni~ ukončellírn t~o Smlouvy. 

11.3 Yeškeri Vyličtov~1'\I2a zbožli SlužbYyYlltilvoya~ pro dal.it účutnlky budou vy~tiMNár\a na obchodnl firmu Dal!lth C!čMtnikú. p1'ičernž lIbrstník ruči 
5pOIeČf1ě. oer~d1!~ Poskyttwatetl n spll'll1 nl l""ukÍI ~k:h úč"tnUol v $OI.Iladt.r s § 1!'f0! a n.!il obtal\$k.ébo 1~'krJ. 

9. Uih" tetSlu.feb 

9.1 Úč~n.. le J)\Mneo seznárnitosoby. kttfým r.maini ufíyiniSll.d:etl podl.!- tetoSmlooYy(djlt jen "'JilvioteM s podminlwrmj SO'Ilouv~. Dl1ék:h !imkN, 
Vieobemýml poo'mflkaml a lnfOf1T1.~ml procastnllli a u!Mrtele o ~ován! osoboid\ kltntlfikaerkh. pl'OYOll'\k;h . lokall.afukh údajů (dMe jen 
,Informace' (dal.e společ~ itn"Údaje:"~ S!utby jl! opr~vněn vyu:l:lv,l ~do<! Účastník. lm. UflYBtelem moh<lu být poule zilTlf:strvnd Ol:astr'M'kiI 
a čtenM statutimlch Grgárnl UČlitnika. Umožněn! uŽÍY~niSlu.f.tb ~ným oso-b~m je v rozporu s účelem Smlouvy a íe ~afoYjr'lO za llltufíváJIISli.r2eb. 

9.2. V pr'Ip.ld~ vyufltl Služby. na z.áklird~ kter~ ÚčaUlÚk zí~ přistup k pl'OYCZn1m ~dajum spojeným s IednctHvym! účastnlckjmi rnobNnlmll.:ísl.y (djle Jen 
.MSlSON"). je Ůčastnlk povinen o t&to skutečnosti UfiYatele pre-de:m Informovat. 

9.3 Y ~p.Idé Ž~ by U}iYild vysloYil ne$OUhlli ~ ~OY.1ním ~ ptO nfkterý 2 ocelu vymezených v ntonnacich nebo$ po$l\ytl'lUtÍmÍKiaju Účirstl'\ÍkO'.'l, 
Ie ~litllih ~ PosIIytcvMe!t Inforff\Ollll1. 5 vjjimkou ~ kdy Je U1Ivf1e1i \IITlOŽIlfno OOVOUinl.auht.w~. 

10, Ukončeni Smlouvy 

10.1 Sm\Quvil je ukončena v pfip;l~ ukof1Čtfli jlQdnikatdskéčinnosh jedtIe ze W'fIluvnich man,' to ke dnI pr!wrrl mod pns1ultl~ r'Olhodoutí. V pňpad~. 
!t jl! smlUV"! stranl mámo, fe do)de II ukončtlllleí! podnikatettkt činnosti. Je povinna o této sl\UteČnostl druhou smlyvní stranu neprodl.eně Informov.lt. 

10.2 Smluvní strenymohouod SmlouvyodttoupltpollZl! l dGvodú uvedenýeh ve Smlouv~nebo z dúVOo'O. kten! pfedpollUdi uu.anOVl:nl§ 2.001 a nésI. 
obl.:insllého zákoníku. OdstO\lpeni od Smlouvy I důYodú r\a strlr'li Úl:astníka nemti vtlv (I,) pOVInno!! Of.stnlka uhradil smluvnl poklltlJ Zll pi'edčiIsné 
ukončeo/Smlowy. 

103 PosiIytovItdje Oj)oiwr&! 0(1 Smlolrvy odstoupili toi oIIa~ v pl'1Pd pOOs~poNŠtl'llSm\ouYyle strarryúmtnhspotMljidho~(J) 
v protlenl Oůstníka s ~cmímceny te SIu!by či zbo.fí trwjícím rr~ 3Ok.:oIend6inichdOO.(lOv prodlenl Účastnlkase ttPlKen!m smkMIípolMyď jejl 
Usti trvJjIdm mWrmilně 3O~fnlthdnů. Ollv PQldiriSIM~ k ~ lJátům,nd ke ~J$OU~(mwlMnl sMrla)tlporušení ~ 
~ y tl.1 tktllOobthodnídlpo4ml!1ell. (Mv ~ koJIwvtho čl ~l'Iého zalller.l PosIIytoVatm. M v nepoRIyItMI soOCJonostl ~ 
~ pro pasl\yto--ini SWžebposll)'tOVatel.tm neboMl v pondenl irrforrnIčri povirroosti o u1Io~tn! podoik.ltdsM: fJnr.ostI. POR<ytovatd,e aále 
oprivn~ QNrnfI~ odstou~tod Smlouvy neoo přerušit ~SluUb v případě zahajeni Insol~lho f'íz1ffiÍ, v pll~f v~ní rozhodnutí o ÍIpaI.IkIJ 
nebo y pi"rpi~. te 1ll5olvellČflí nhvrll byllilmltnut proto. že majeu,k nePOsu~le k ůhr~é nákledú lfl5olvenfnlho fízenl, nebo konIwrs byl <J'Ukn proto, 
fe majetek bylzctll r.epo!!ačUlk~~ko2t v pi"lpadi! rozhodnutlo VSl:yPU Úl!astnlka do likvkla~. ()cjstoupenlm Poskytwalele od SmlouvyZilnikají ~ž 
Ie<lnotlM Oilči smlouvy. Odstoupenlle (ičInrIf: ~ ~ odltouperll. ntrlf..u v odstoupeni r.Mdeno datum pozdiI;Jl OcI$touPtr'IÍTI od Sm10uvynení 
IMIkolI óotČeno p~\OO Poskyto.-.nde Ilol IIhr'ldu jak~ dtlJ&lýI:lI č.lstek. $mluvnicI! ~olII1t siednaných ve SrnkltNě a O\tfi smlouvě. a pi'ip.n.ilnau ~. 



10.4 Úč~~tník I Po~kytovatel je oprávněn ukoné/ttuto Smlouvu výprNědl neJdřlVe k poslednlmu dni doby trvání doby určité, na kterou by\& Smlouva Slednlina, 
pflČemž pisemn6 výpověď musí být dOl\JČen;idruM smluvnl str~ně nejméně 3 měsice predem. v pi'í~d~ výpovédi ze ~tr~ny Účilstníka nil adresu 
Poskytovatele: Vodafolle Czech Republk: 1I.s., Inbox: Výp<N!d OneNet. n'm~rtl Junkových 2. Praha 5, 155 00. Po uplynut! doby určité, kdy dojde ke zm~ně 
trvánl Smlouvy rJa dobu neurčitou. mUh úustnllt ukončit Smlouvu písemnou výpověd( s výpovědnl Lhutou 3 měsíce . ktert z&čne bežet prvního 
dne kalell(ijfnlho měsíce n~sledujícího po rněsici, lit! kterem byt;! vWověď doručena Poskytovateli. Účastník je vJalI QPr'vněn Sml()\Nuvy~ět 
pouze n pfedpokladu, ~e ve~lcer!: Dllčl smlouvy byly i'ád~ ukonč.eny či vypovezeny (nejpozději sOllČasně s doručením výpovědi Ráma.wé smlouvy 
Poskytovateli). Výpověďje Účastník povinen zároveň Iaslilttak~ e-mallem ze své e-mailové adresy na adresu vypoved.onenet@vodafone.cz. VpI'\pa!:Iě 
podání výpovědi ze strany Poskytovatele budou Sl.I.IžbyposkytovM~ po ukončeni Smlouvy účtová ny dle V~eooecnýd podmínek a aktuálnítto Ceníku 
Poskytovatele, nebude·li dohodnuto jirJak. 

10.5 Účastník je dále oprávnen bez sankci pisemně v~t Smlouvu (resp. pfíslušoOl.l OličI smlouvu) v pnpadě změny podstBtných náležitosúSmlouvy 
(resp. p/'lsluW Dil1:1 smlouvy). nebo změoy jiných ustamwenl, kten! vedou ke zhoršenI postaveni Účastníka (s výjimkou změn yywlaných zmllnoo právní 
úpra~y Či rozhodnuum Českěho telekomunikačniho úřadu~ 

10.6 V pl'lpa~ pod~ni výpoYědi ze strany Účastníka.je ÚČMtní)o;opr6vn~n v pniběhu ~dni dobyído ukončení Smlouvy) požádat o pfenos telefQnnlth čiset 
do sitě jirlého operátora. V t3kovem p7ípc!dě bude 5InIoooRukonč_ ke dri přenosu po~lednlho telefonnlho čista, nefdi'l~ vSak uplynutfmvýpovědní doby. 

11. Přenositelnost telefonních číse{ 

11.1 V pi'lpadě.:fe ÚčastnlH projev! zájem o přeneseni tel~onnich č!.seI od jin~ho operátora do sltě PoskytoViltele. ml.lSí bYt vytYoi'eni samostatná objednávka 
pro přenos mobilních a samostatM objedo!vka pro prenos pevných Bsel. V r~mci jedné objednávky 11<1 p/enesenl ~ISI:'\ nelze ~dat o pi'enesenijinýth &el 
než těch, kter~ spadají pod tuto Smlouvu s tím, Žl':V Opačnem pr1pitd~ nebude Ic žadosti Účastnika o pfeneseni čísel pflhlědnlrto. 

11.2 V pl'lpadě,!e pro poskytov~ní Služeb na dldad~ Dílči smlouvy mají být do slti! Poskytovatele pfeneseM č15la Účastníka ze sit! jiného poskytwate\t! 
služeb, Mluhlasi Učastník s tim. že pokud rlI!budou atočls{a pfeneSl:'na do síti! Poskyto~atele ve lhůtě 1 měsíce od data podpisu pí'íslu~n~ OlIči smlouvy. 
pl'lpadněv jin~ lhůtě písemně dohodnuté met! l!I1I.uvními rtm"l6ml,je Účastnili povinen zvolit si do 3 pracovních dnů namísto pi'enášenýd"J telefonnich 
člsel telefonní ~ísla z pfiděLu Poskytovatele. V pflpadě. fe si LKastnij( tato číslB nezvolí, je Poskytovatel opnivnEn mu tato čísla pridělit. Mud vŠilk 
ůčastnlckli člsla Ůčastnll\a nt'bylo prokamel~ moinév wedené IMti! pi'enést do sitě Poskytovatele z dOvodu neletlclho na straně Úěastnilui, sjednaji 
obě strany ~ dobré víře nOVOlJ lhútu, ~ které budeobjeltthrně možné účastn'cka čí~la Účastníka pren~st: to ~ak ~m~ Vliv na povinnost Účastníka čerpat 
5lužby~ minimálním rozSilhu uvedeném ve 5~, n.enl-ti o:to.hodnuto jinak. 

11.3 Pokud ~dojde k prenosu telefonních čiselspeciftlcovanýchv Dllčísmlouv~do sitě Poskytovatele a Účastník slad Poskytov~tele na základě SmloUY)' 
z~koupil zboží za zvýhodněnou cenu, mj Poskytovatelpráyo doúčtovat OČfstnlkovi rozdll mezi standardní cenou zboží platnou dle Ceníku v době 
lJZlIvřeniSmlouvya zvýhodněnou ceoou. 

11.4 Pokud Účastník chce přenést čisla do sltě pněho opeIitoril, v pi'ipadě pevných člsel mu p~nos bude umožněn pomocí lormulifu pro pfenesen1 č'1Sta (Cm 
a ~ p/'l"pa~ mobilních ďsel prosti'ednictvím Čista oprjvnění pro p7enos. Nedohodne-li se UčastnTh a Poslcytovatel~rl<lk. př~nos čí$l!! je možný nejďi'ille 
ke dni. kdy by do!!o k ukončení smluvniho vztahu bez přenesení čísl~ (den sjednaný dohodou, uplynutI doby určité nebo vWMdní dobyl. Poskytovatel 
m~ pr~vo v případě předČilsného ukooceni Smlouvy nebo OOEtsmlouvy z důvodu pfenesenl člsel do sltě pnhho operátora podminlt ukončenlSmlovvy 
uzavřením písemné dohody o předčasném ukončeni Smlouvy, kten. bude upravovatv~i a zpúsob úhrady finančniho vyrovnání, na které mA PoskytOVlltel 
v souvislosti s předčasným ukontenlm SmIolN)'a Dl\ďsmlouvynárok. 

11.5 SHBí podmínky přenositelnosti osel se /kll podmlnkami přenositelnosti telefonnkh čísel, které jsou k dispozici na www.vodilfone.t%. 

12. Ustanoveni společmí iI ól:ávěrečn6 

12..1 Oznámení nebo tlidostt kter~ Účastník =M Poskytovatel:l, jsou považovány za řádně dOI\lČflné, pokud buoou zaslány PoskytovatelI pisemně, faxem čl 
e-maKem (z e-mallové adresy Účastníka) na uvedeM kontaktní místa:Vodafone Clech RepubUc a.s. Vodafone firemn!péče. náměstl Junkových 2, Prahlo S. 
155 00. faxov~ číslo: +420 469 604 418, e-maillwá 3dresa:vip@.vodafooe.cz,iI doručeny doporučenou ~tovní zásilkou. faxem s potwJ:enim Poskytovateli 
o (r.;pěšnem přiletí nebo ele~tronitkou pohou s potvrzenlm Poskytov;rtele o ó~ném doručení. Oznámeni, která mohou bYt učiněna ústr.ě. Lze 
uskutečnit telefonicky 11<1 čísle +42.0 800 700 877. 

12.2 Jakákoli ozn'mení. která majl být ilie SmlouvydQll.IčOffia ÚastnllonY1, budou pova~wana n řlid~ doručená. P'Jkud budou adresov~na Účastníkovi 
rJa kontakty uved~né ve Smlouvě ď Dílčí sml<:luY! a mohou býtzaslárJa poštovní zisilkou. faxem nebo elektronícllou poštou či zpňstupněl1<l 
prostřednictvím Internetové s.moobsluhy. Nebude-li však dohodnuto jinak, ,.15emnostl, s lejlchž doručením je spojen vzniit urlli pravnískutečn<lS1:~ 
která má podle Smlouvy vll\ll"lil vznik. trváni nebo ziÍnik pm a p<lYinností smluvních stran. budou doručovány pouze dopQl1.lčenou po~tovnl úsilkou nebo 
kurýrem s potvrzenim o doručeni. Oznámení. jet mohou být dle Smlouvy uči~na IÍstn~, mohou být směrována na telefonní číslo Učastník1l uvedené 
~e Smlouvě čl Dílčí smlouvě. Podmínky doručov~ní prostfednlctvím poskytovatele poštovních služeb se dále ndlV~obe<:nýrni podmínkami. 

12.3 Pokud se ~ budoucnu kterékoU uslimovení Smlouvy':i Dítči smlouvy stane n~lakonným. neplatným či nevymahatelným. nebutle taková skutečrnl!il: rnIt 
vliv n~ platnosta vymahatelnost cstatnkh ustanoven! a smluvn! strany se zavazujI takove ustanovení nahradit ustanovením platným a vymahatelným, 
j~hož předm~t bude ntjlépe odpovldat p7edmětu a účelu původního u!il:anovení. 

12..4 Práva a ~valky vyplývaflCl ~ Smlouvy rttmílže Hdo6 ze smluvnkh stran pfevést/postouplt na třetl osobu bez předc/lo1lho písemného soulllaSIJ dn,N 
smlllVni strany. O~stnikje oprávněn požádato pi'eYodIpostoupení pr.iv a povinnosti ze SmlQUvy nejdflve po uplynutl3 měslCll ~jl účinnosti. Toto 
ustano~ení nemli Vliv na prá\oQ Poskytovatele postoupiI:třeú osobě finanční pohle<l~vky za Účastnlkem vlnlk.tě z této Smlouvy nebo z Oilď" smlouvy bez 
souhlilsu Účastníl\a. 

12.5 dčastník se zavazuje, že vynaloži veškere úsilí, které po !lěm l~ >praved~ po~adovat. aby zajlstit!e s Informacemi zbkBnýml v souvm.osti se Smlouvou, 
Dílčí smlouvOl.l čl sOINÍSI:'jídmi s PoslIytovatelem. ktel! nebudou v obchodních kruzích tlěžně zná~ 8 dostupné, bude zacházetjllko s důvěrnými údaji 
~ sdělenrrnl, a bude tedy dbát, aby nebyly zneužity, ~ nesdělíje žádn~ třeti straně ~ výjimkou případů, kdy k tomu bud~ mIt >risemný souhtasPoskytovatete 
nebo na lákladé povinnost! vyplý'-laJicich z platných prWI1ich předpisú. Uvedený závazek pl~tll po ukončeni Smlouvy. 

12..6 Účastnlk souhlasí s ťun, aby Poskyto~;rtel uváděl Účastníka. jehll obchodní firmu. IČO a sidlo ve sv~m referenl'nfm listu jak~to referentnlho lJknnika. 
Tento souhl.ols je Účastnik opravně" kdykoli odvolat. 

12.7 Není-ll stanweno ~nak. mů~e být Smlouva nebo Dilčí smlouva změněna , duptňoy;lna nebo zru!ena pou~ na zhkladě p!semné dohody smluvnkh stran. 

12.a Reklamace sluleb se fIdI Reklamačním řadem :IpOlečnosti Vodi!lOOe Czech RepulJ.lic a.s . ReklamBte sluteb elektronických komuni~cI s 11m, fe mistem 
pro uplatnění písemn~ reklamace le adresa Vodafone Czech Republic a.s" Vodifone firemni ~če, n~městl JunkQvých 2, 155 00 Praha 5. 

12..9 Poruši-li některá u smluvních stran svou povinnosta dll.ll1ě smlINní stranětím vznikne škoda, vznikli poškozené straně nárok I1iI náhradu škodyve smyslu 
ustanovení ~ 2913 občanského zákoníku s výhradouustanovenii6. odst. 11 lJkona Č. 12712.00SSb.. 

". 
13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

Změnil, platnost a účInnost Obchodních podmínek OneNet 

Posl<ytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky Ont'Netjednostranně měnit. Obct1odnf podmínky OneNet plalí po celou dobu trváni Smlouvy ~i 
iednotLivých DílčícllSmlllV, popř. I po lefrm s)o:ončent a to až 00 úptnetm vy/lzenl -.iech pr~v a nirohů z ní plynoucích. 

Do platných Obd1odních podmínek OneNet l<:e nahlížtt na wWJvých stninkach společnosti Poskytovatele _w.vodifone.cz. 

Tyto Otx:hodnl podrn!nky OneNet pozbývali účinn<Jst:i Ilkamfikem nabytí Očinnostl poldéj~kh Obchodních podmínek OneNe\. 

Tyto Olxhodní podmínky OneNet nabývají ůďnnQS\:i dne 7.1. 2015 a nahra~ Obct1odnl podmínky OneNet ze dne e. 2. 2014. , 

vodarone 



-.... 
Přlloha e. 4 

Povinnosti Poskytovatele v rÍlmci operačního programu OPTP (Operační program 
Technická pomoc) 

A) Poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona Č. 32012001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších predpisQ (dále .,zFK"), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finančn í kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zbožl nebo služeb z 
verejných výdajů nebo z verejné finančnl podpory, tj . Poskytovatel je povinen 
podle § 13 ZFK poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolnlm 
orgánům (Řídicimu orgánu Operačnlho programu Technická pomoc 
Ministerstva pro mlstnl rozvoj CR, Ministerstvu financí CR, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému tl1adu pro boj proti podvodům , 
Nejvyššlmu kontrolnlmu ůřadu, přislušnému finančnimu úřadu a dalším 
oprávněným orgánům) a vytvořit kontrolnlm orgánům podmínky k provedeni 
kontroly vztahujicí se k předmělné veřejné zakázce a poskytnout jím 
součinnost. 

B) Poskytovatel je povínen uchovávat veškeré originálni dokumenty souvísejícl s 
realizací veřejné zakázky po dobu uvedenou v závazných právnlch pfedpísech 
upravujlclch oblast zadáváni vefejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let 
od finančniho ukončeni projektu, zároveň však alespoň do 31. 12.2026. Po 
tuto dobu je Poskytovatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejicich s plněnim smlouvy. 

C) Každý originál účetniho dokladu, který se vztahuje k plněni veřejné zakázky, 
musi obsahovat ínfonmaci, že se jedná o projekt .OPTP 2014-2020" a 
registrační čislo projektu: bude doplněno dodatečně po registraci projektu. 

O) Poskytovatel je povinen opatii! každý dokument, jenž je použit pro ínfonmováni 
veřejnosti nebo pro cílové skupiny o podporené operaci nebo jejl části v 
souvislosti s plněním verejné zakázky, včetně jakéhokoliv potvrzení účastí 
nebo jiného potvrzení, znakem EU spoiu s názvem fondu/fondů a programu 
(viz kap. 2.2 p2p). 

E) Poskytovatel prohlašuje, že ke dni nabyti ůčinnosti smlouvy je s těmito 
povínnostmí seznámen. V případě, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke 
změně těchto pravidel, je zadavatel (objednatel) povinen o této skutečnosti 
Poskytovatele bezodkladně infonmovat. 



Příloha č. 5 - Reklamační řád 

Reklamace služeb elektronických komunikací 

Článek I. 

Úvodu' ustanoveni 

V tomto Reklamačním rádu najdete zásady, principy a způsob uplatňování Vašich práv jako zákazníka 

v souvislosti s našf odpovědností za vady při poskytování verejně dostupných služeb elektronických 

komunikací (dále jen "služby"). Vaše práva najdete ve Všeobecných podmínkAch pro poskytování 
služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen .,Všeobecné 
podmínky"). Věřte nám, že se budeme snažit vyřešit všechny spory k Vaší spokojenost i dohodou. 

Člb.kll . 

Výklad základních pojmll 

• Reklamace - uplatněni Vašich práv z titulu naši odpovědnosti za vady poskytnutých služeb. 
Reklamaci můžete podat na vyúčtování ceny, služby (dále jen "vyúčtováni") nebo na poskytovanou 
službu . 

• Osoba oprávněná podat reklamaci - zákazník, který má s námi uzavřenou smlouvu o poskytováni 

s lužeb dle Všeobecných podmmek ft který uplatňuje svá práva dle tohoto Reklamačního rádu (dále jen 

"reklamuj ící"). 

Článek III. 

Rozsah odpovědnosti 

Odpovídáme Vám (s omezením uvedeným nlže) za rozsah, cenu a kvalitu všech služeb, které 

poskytujeme, a to v případě, že: 

I . služba nebyla poskytnuta v dohodnutém rozsahu či kvalitě, nebo 

2. služba nebyla poskytnuta v kvalitě odpovídajfcl příslušným právním pfedpisthn, nebo 

3. za poskytnutou sl užbu nebyla účtována cena odpovídající cenovým ujednáním. 

Č1án.k IV. 

Právo uplatnit reklamaci, způsob, místo a lhůty uplatnění reklamace 

Způsob uplatni!ní reklamace: 

Reklamaci můžete uplatnit pfsemně. Reklamace musl obsahovat jméno reklmnujícíbo, telefonní číslo, 

pfesný důvod reklamace. Podání reklamace nemá odkladný účinek na splatnost Vyúčtováni. 

MJsto uplatnění reklamace: 



Reklamace se uplatňuje písemně na adrese Vodafone Czech Republic a.S., Reklamační oddělení, 

náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00. 

Lhůta pro uplatněni reklamace: 

1. reklamace vyúčtováni ceny se uplatňuje do 2 měsíců ode dne doručenf vyúčtování; 

2. reklamace předplacených služeb se uplatňuje do 2 měsíců ode dne jejich poskytnutí; 

3. reklamace týkajíc{ se jiných vad poskytovaných služeb se uplatňují bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však. do 2 měsíců od vadného poskytnuU služby. 

t lánek V. 

Lhůty pro vyřizováni Reklamací 

Reklamace se vyfizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti 

uplatněné reklamace. Reklamace se vyřizují nejpozději do 1 měsíce od doručení reklamace Vodafonu. 

Vyžaduje-Ii vylfzeni reklamace projednání se zabraničo[m poskytovatelem, vyfizuje se reklamace 

nejpozději do 2 měslců odjejího doručení Vodafonu. 

Článek VI. 

Lh"ňty a způsoby vraceni přeplatků cen úětovaných za služby 

• V případě, že je reklwnace vyúčtování ceny shledána oprávněnou, máte právo na vrácení 

přeplatku nebo na vrácení zaplacených cen účtovaných za služby do I měsíce od vyffzeni reklamace. 

Preplatek či zaplacené ceny Vám vrátíme formou snížení částky v následujicím měsíčním vyúčtování. 

Přesahuje-Ii však částka šestinásobek průměrné měsfčnÍ výše vyúčtování za posledních 6 zúčtovadch 

období, můžeme se dohodnout najiném způsobu vrácení. 

• Právo na vráceni přeplatku vzniklého z titulu kladně vyřízené reklamace, který nebylo možno 

z objektivních důvodů vrátit, se promlčuje ve lhůtách stanovených právními předpisy. 

Ó ánekVlI. 

Nl\bradll škody 

Nárok na náhradu škody uplatněte prosím písemně. Uznáme-Ii nárok oprávněným, poskytneme Vám 

náhradu škody formou započteni poskytnuté výše náhrady škody na částku "K platbě celkem" uvedené 

na vyúčtováni služeb vystaveném po vyřizení reklamace (tedy fonnou snížení částky určené k úhradě). 

Pouze v případě, že tento postup nebude možný z dťJvodu ukončen i smlouvy, bude náhrada škody 

poskytnuta v penězích a pffslušná částka Vám bude zaslána na Vaši poslední známou adresu. 

V souladu s příslušnými právními předpisy Vám však neposkytneme náhradu škody, která Vám 

vznikne v důsledku přerušení služby nebo vadného poskytnutí služby. Pol..""Ud službu bylo možno 

využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využit vťlbec pro závadu technického nebo provozního 

charakteru na naši straně, zajistíme odstranění závady a poskytneme Vám přiměřenou slevu z ceny 

služby (výše slevy je závislá na našem posouzení), nebo po dohodě s Vámi poskytneme službu 

náhradním způsobem. 

V ostatních pfípadech odpovídáme za škodu, 1..1erá Vám vznikne v důsledku porušeni našich 

povinností stanovenými v právních předpisech a Všeobecných podmínkách. 



Článek VIII. 

Ustanovení společná a závlreěná 

1. V případě, že s vyřízením reklamace nesouh lasíte, máte právo podat námitky proti vyřízeni 

reklamace k Českému telekomunikačnímu úřadu. 

2. Reklamační řád je k nahlédnuti ve všech Vodafone prodejnách a na internetové stránce 

www.vodafone.cz. 

3. Tento Reklamačni řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015. 

Reklamace zboží 

Č lánek I. 

Úvod ní ustanoveni 

Tento reklarnačni řád stanoví práva a povinnosti Vodafonu jakožto prodávajicfho a práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob jakožto kupujících, a to v souladu s platnými právními předpisy 

upravujícími odpovědnost Vodafonu za vady zbožf. 

Článek ll. 

Výklad základních pojmd 

Pro účely tohoto reklamačního řádu mají uvedené pojmy následující výmam: 

I. Zboží - jakákoli komunikačni zařízení (přístroje) a jejích příslušenstvl (zejména mobilní 

telefony,notebool..-y, netbooky, handsfree sady, baterie), která jsou předmětem kupní smlouvy 

uzavřené mezi Vodafonem a kupujícím. 

2. Kupující - fyz ická nebo právnická osoba, se kterou Vodafone uzavfe l kupnf smlouvu, na 

základě l..i eré nabyl kupujicí po uhrazen í kupní ceny vlastnické právo ke zboží. 

3. Práva z vadného plnění - prodávajfcf odpovídá .n.lpuj lcímu za to, že zbožl pli plevzetf nemá 

vady. 

4. Jakost pti převzetí - zboží má v době plevzetí vlastnosti, které si strany ujednaly, připadně 

které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě 

reklamy jím prováděné, 

• zboží se hodí k účelu, ke kterému je určeno nebo pro který se obvykle užfvá 

• zboží odpovfdájakostí nebo provedením vzorku nebo pl"edloze, bylo-Ii tak smluvně určeno 

• zboži je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 

zboží vyhovuje požadavkům právních pledpisů 

5. Reklamace - uplatněn ÚD reklamace se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí uplatnění 

práv vyplývajících z vadného plnění. 



6. Prodejna Vodafonu - provozovny Vodafonu registrované v živnostenském rejstříku (obchody, 
outdoor kiosky, indoor kiosky, Vodafone turné a Mini Vodafone Turné). Seznam všech 

provozoven je k dispozici na www.vodafone.cz 

7. Reklamující - oprávněná osoba uplatňující práva z vadného plnění. 

8. Doklady - reklamující je povinen předkládat Vodafonu veškeré doklady vztahující se k 

reklamovanému zboží v originálu, případně notářsky ověřené kopii. 

9. Autorizovaný servis Vodafonu - autorizované servism místo, které je Vodafonem pověřeno k 
provádění oprav zboží. Seznam autorizovaných servisů Vodafonu je k dispozici na 

www.vodafone.cz (viz servism střediska) 

10. Servisní list - doklad vystavený autorizovaným servisem Vodafonu v němž je uveden 
výsledek posouzení reklamace ze strany servisu a případně též popis vady zboží a provedené 
opravy. 

Článek III. 

Ro:rsah a doba odpovědnosti z vadného plněni 

1. Vodafone odpovídá kupujícímu za prodané zboží, a to v případě, že: 

I . zboží nemá vlastnosti stanovené technickými nonnami 

2. zboží má v okamžiku převzetí kupujícím vady. 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

To neplati, je-li kupujícím podnikatel a z okolností je zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské 
činnosti. 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř 
měsíců od převzetí. 

Upozorněni na vlastnosti výrobku: U baterií se v důsledku běžného opotřebení jejich kapacita 
případně snižuje. 

Pti koupi již použitého spotřebního zboží lze vzájemně ujednat zkrácení doby pro uplatnění práv z 

vadného plnění, a to na polovinu zákonné doby. Tato skutečnost je uvedena v dokladu o prodeji 
zboží, případně v záručním listě, pokud byl vydán. 

Je-li na prodávané věci, jejím obalu, v návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, 

použijí se ustanovení o záruce za jakost dle § 2113 občanského zákoníku. 

Článek IV. 

Právo uplatnit reklamaci, způsob a místo jejího uplatnění: 

1. Osoby oprávněné k uplatnění reklamace: 

Reklamaci zboží zakoupeného II Vodafonu mUže uplatnit ten, kdo prokáže, že je oprávněný k podání 
reklamace, a to zejména dokladem o koupi reklamovaného zboží a/nebo záručním listem v případě, že 

byl vydán. 



2. Místo II způsob uplatnění reklamace: 

Reklamace vad zbožl zakoupeného u Vodafonu se uplatňuje : 

1. osobně v místě prodeje zboží, přfpadnč v kterékoli prodejně Vodafonu (s výjimkou 
Vodafone turné, Mini Vodafone Turné); 

2. prostfednictv(m České pošty, s.p. (dále "Česká pošta"). Zbož:fje potřeba v takovém případě 
zaslat na adresu Vodafone Czech Republic a.S., Vožická 3163, 390 02 Tábor. 

3. Právo na odstranění vady (opravu zboží) lze uplatn it prostřednictvfm autorizovaných 
servisů Vodafonu uvedených www.vodafonc.cz. Reklamace u jiných servisních středisek 

nebude Vodafonem uznána. 

Při reklamaci zbožl must být vždy předloženo vadné zboží a dále musí reklamujlcl jednoznačným 
zpOsobem prokázat, že je kupujícím, tj. např. pfcdloženIm faktury, záručn(ho listu, pokud byl 

vystaven, apod. O reklamaci bude pořízen zápis, jehož kop ii obdrži reklamující. V případě reklamace 
prostřednictvlm České pošty, s.p. musí být zboží a případné dokumenty Vodafonu zaslány společně s 
popisem reklamované vady. 

Při uplatnění rekJamace zboží je zákam.ík povinen deaktivovat na svém pffstroji mj. službu FMJ 
(Apple - find my phonc;), případně vypnout veškeré aplikace, které by mohly bránit vstupu do 
přístroje a znemožnili tak diagnostiku přístroje. 

Dále Vodafone nezaj išťuje zálohování dat uložených v mobilním telefonu pfijcho plevzetí k vyřízení 
reklamace a neodpovídá za ztrátu dat při vyřizováni reklamace. 

Vodafone upozorňuje, že v n.md vyřizovánf reklamace opravou mobilniho teldoDll bude vždy 
provedena nová instalace software, která způsobf nntu dat ft nastaveni. Pokud si zákazník přeje 
zachovat data uložena v mobilním telefonu, musí před odevzdáním mobilnlho telefonu k provedeni 

opravy provést zálohu takových dat. 

3. Lhůta pro uplatněnf reklamace: 

Reklamace se uplatňuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvaceti čtyf mčsícO od plevzet! zbožl, 
nenl-li dohodnuto jinak Pro počítání IhOt je rozhodující den pl-ijeti reklamovaného zbožf Vodafonem 
(tj. reklamované zboží musí být Voda.fonem přijato nejpozději poslední den této lhůty . V případě, že 

reklamujicí uplatní své právo na odstraněni vady (opravu zboží) pfímo u autorizovaného servisu 
Vodafonu (viz výše) a autorizovaným servisem je zj i štěno, že se jedná o neodstranitelnou vadu, za 

kterou Vodafone odpovídá dle zákona, je reklamuj íc! oprávněn bez zbytečného odkladu uplatnit u 
Vodafonu své právo z odpovědnosti Vodafonu za vady (jiné než na opravu zbožO. 

ČláDekV. 

Lhůty pro vyfizování nklamad 

Reklamace se vyřizuji ve IMtách odpovfdajlcfch složitosti a technické náročnosti uplatněné 

reklamace, nejpozd ěji však do třiceti (30) kaltmdářnfch dnů od uplatnění reklamace u Vodafonu, 
pokud se Vodafone s reklamuj ícím nedohodnou na lhůtě delší. 

Článek VI. 

1 - Práva kupujícího v případě, že je reklamace shledána oprávněnou 



I. Práva z vadného plnění 

V případě, že je reklamace shledána oprávněnou, má reklamující pfedevšún právo na bezplatné 

odstranění vady. 

2. Dále má kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vwledem k povaze 

vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu 

součásti; není-Ii to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-I i to však vroledem k povaze vady 

neúměrné. má kupujíc! "rdvo na bezplatné odstranění vady. 

3. Reklamujíc! má právo na výměnu vadného zboží (dodánI nové věci či jen výměnu součásti věci) 

nebo na odstoupeni od kupnf smlouvy také v prípadě, že jde sice o vady odstranitelné, zbožl však 

nelze pro opakované vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. O 
opakované vyskytnutí vady po opravě se jedná, když stejná vada, která byla ve iln'!.tě nejméně dvakrát 

bezplatně odstraňována, bude znovu oprávněně reklamována. Větším počtem vad se rozumí alespoň 

Ifi vady, které se na reklamovaném zbožl vyskytnou současně. 

4. V přfpadě, že se na zboží objeví postupně více rOz.ných vad, urnomí Vodafone reklamujícímu 

výměnu vadného zboží nebo od~;toupení od smlouvy v pl'ípadě uplatněni čtvrté oprávněné reklamace 

vady zbožl. 

S. Nevyužije-Ii kupující žádnou z výše uvedených možností, může požadovat pfimělenou slevu. 

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v prfpadě, že Vodafone nemůže dodat novou věc bez vad, 

vyměnit její součást nebo věc opravit. 

Ostatní nárok')' reklamujfclho vyplývající z platných právních pfedpisň tím neJsou dotčeny. 

Reklamující musí při uplatnélů reklamace sdělit, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti Vodafonu za 

vady uplatňuje. Pokud si reklamující svůj nárok zvoli (uplamí jedno "ll! svých práv), je svou volbou 

vázán a není oprávněn ji následně měnit. Prostřednictvím autorizovaných servisO Vodafonu může 

reklamující uplatnit pouze právo na odstranění vady (opravu zboŽl). 

V plfpadě, že reklamujícímu vznikne na základě reklamace nárok na výměnu zbožl a příslušný typ 

zboží již není v prodeji, bude mu nabídnut obdoboy typ stejné značky zboží v ceně původního zboží, 

případně, pokud neexistuje obdobný typ stejné značky zboží v původnf ceně, bude kupujícímu vrácena 

kupni cena zboží. Vodafone s reklamujícím se také mohou výslovně dohodnout na výměně vadného 

zboží za zboží jiné značky či zbožl s odlišnými vlastnostmi v cenové kategorii reklamovaného zboží. 

·Při uplatnění práva na výměnu zboží či odstoupení od kupní smlouvy z důvodu opakovaného výskytu 

vady prokazuje kupující oprávněnost svého nároku předložením servisních listú , ve kterých jsou 

zaznamenány pfedchozf opravy, případně dalších dokladů vztahujících se k reklamaci. 

Pti uplatnění nároku reklamujfcfho na odstoupení od kupní smlouvy tímto kupující souhlasí s tím, že v 

případě aktuální nedostal.cčné hotovosti příslušné peněžní částky na prodejním mfstě je Vodafone 

opravněn zaslat tuto částku i na bankovní účet kupujicfho, který mu kupující uvedl. anebo zaslat 

složenkou prostřednictvím poštovní přepravy 

2 - Reklamace je shledána neoprávněnou 

V případě, že je reklamace zboží shledána neoprávněnou, oznámf Vodafone tuto skutečnost 

reklamujícímu, přfpadně zároveň navrhne cenu opravy zboží dle posouzení servisu. Reklamující je 

povinen do pěti (5) pracovních dnů od odeslání či sděleni uvedeného oznámení Vodafonu pisemně 



sdělit, zda souhlasí s cenou za opravu zboží dle sděleného návrhu či zda opravu nepožaduje. Toto 
vyjádření je pro reklamujícího závazné. Pokud se reklamující ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za 

to, že s návrhem nesouhlasí. Výše uvedeným nejsou dotčeny povinnosti reklamujícího vyzvednout si 
zboží dle čl. VIII tohoto reklamačního řádu. 

V případě, kdy je na základě posouzení autorizovaného servisu shledáno mechanické poškození zboží 
či není nalezena/potvrzena závada zboží, je Vodafone oprávněn naúčtovat reklamujícímu účelně 

vynaložené náklady spojené s diagnostikou zboží ajeho dopravou.Článek VIL 

Článek VII. 

výpůjčka telefonu po dobu reklamace 

Vodafone může po dobu opravy mobilního telefonu poskytnout reklamujícímu náhradní mobilní 

telefon, a to fomtou výpůjčky. Tal1-o vypůjčený telefon je reklamující povinen užívat v souladu s 
účelem, ke kterému mu byl vypůjčen a chránit ho před poškozením, ztrátou a zničením. Reklamující 

není oprávněn přenechat vypůjčený telefon k užívání třetím osobám a nese riziko za veškeré případné 
škody vzniklé v době od jeho převzetl do jeho vrácení Vodafonu. V případě jeho poškození má 
Vodafone právo na náhradu škody, která mu tím vznikla. Vypůjčený telefon je reklamující povinen 

vrátit pti převzetí zboží dle čL VIII reklamačního řádu, nejpozději však ve lhůtě stanovené v dohodě o 
výpůjčce. Na výpůjčku telefonu nemá reklamující právní nárok. 

Článek VIII. 

Převzetí zboží po vyřízení reklamace, úschova zboží 

1. V pfipadě, že reklamace vad zboží není vyřízena ihned, je reklamující povinen vyzvednout si 
reklamované zboží u Vodafonu do tří (3) pracovních dnů od obdržení výzvy, že reklamace byla 
vyřízena, a to bez ohledu na to, zda byla vyřízena ve prospěch či neprospěch reklamujícího. Pokud 
nebude Vodafonem omámeno dřívější vyřízení reklamace dle předchozí věty, je reklamace vyřízena 
30. dnem od uplatnění reklamace u Vodafonu dle čl. V tohoto reklamačního řádu a reklamující je 
povinen si k tomuto dni reklamované zboží vyzvednout a infonnovat se o výsledku reklamace. 
Pokud nebude zboží vyzvednuto v uvedené lhůtě, je Vodafone oprávněn za každý den, kdy je 
reklamující v prodlení s vyzvednutím zboží, účtovat náklady za uskladnění. 
2. Nevyzvedne-li si reklamující reklamované zboží do šesti (6) měsíců ode dne, kdy k tomu byl 
povinen,je Vodafone oprávněn reklamované zboží na náklady reklamujícího prodat či zlikvidovat. V 
případě prodeje je Vodafone oprávněn odečíst si náklady na uskladnění reklamovaného zboží a 
náklady prodeje. 

Článek IX. 

Zrnšovacf, přechodná a závěrečná ustanovení 

I. Reklamační řád je k nahlédnutí ve všech prodejnách Vodafone a na stránkách 
www.vodafone.cz. 
2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2015. 

Společnost Vodafone Czech RepubHc a. s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5, IČ : 

25788001, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spis. zn.: B.6064 
(Výše jen "Vodafone") 
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POVĚŘENI 

Vodafone Czech RepubUc a .•. , se sídlem náměstl 
Junkovi'<;h 2, 155 00 Praha 5, ICO: 257 88 001, 
zapsaná v obchodním rejstfíku vedeném Městským 
soudem v Praze. oddll e. vloika 6064, zastoupená 
pfedsedou pfedstavenstva, panem 8aleshem Chandrou 
Sharmou. a členem pfedsLavenstva, panem Janem 
Kloudou, (.SpoIeěnosI") , 

trmto pověfuje Ivetu Hrabánkovou, 

zamtstnankyni Společnosti , narozenou dne 9. 4. 1963. 
bytem Pou~ova 86918. 170 00 Praha 7, 
~Zamistnaneci, 

aby za Spo1ečnost sjednávala a uzavírala smlouvy o 
poskytováni slu!eb elektronických komunikaci, smlouvy 
o zachování dúvěmostllnformacl a činila ve§keré úkony 
související s uzavrenim těchto smluv včetně uzavíránf 
ostatnfch smluv s tím souvisejících a dodatkCr k těmto 
smlouvám. d«č(ch smluv, zejména v jakémkoliv 
výběrovém nebo jiném vYběrovém tízen! vyhJáěeném 
podle zákona e. 13712006 Sb .. o verejnych zakázkách, 
ve zněnl pozdějAich predpisů . 

Toto pověfenf se ud~ruje na dobu jednoho roku. 
Povělený zamtstnanec je ve výše uvedeném rozsahu a 
po dobu pr8COvn lha poměru ve Společnosti oprávněn a 
pověren jednat jménem Společnosti samostatně. 

V Praze dne '1. '!:. 'L(H-S;: 

Bj!;handra Sharma 
pfed!ieda pledstavenstva 

Chairman ol lha Board ol OirectOf't 
Vodafone Cach Repubfic L •. 

Dne 1 " LD 'S" 

AUTHDRIZA TlDN 

Vodafone Czech Republlc 8.9. . with lha registered 
otflce at naměstr Junkových 2, 155 00 Praha 5, 
Identification Number. 257 88 001 , registered in tha 
Comm«da1 Regist8f maintained by the Municipal Court 
in Prague, SectIon B. Insertíon 6064. represented by 
Chalrman of tha Board of Difectors, Mr Balesh Chandra 
Sharma, and Member of the Board of Oirectors, Mr Jan 
Klouda, ('Compony"), 

hereby authorizes Iveta Hrabánkov.é, 

an employee ol the Company, data of birth 9 April1963, 
reslding at Poupětova 86918. 170 00 Praha 7. (the 
"EmpIoyoe'), 

to negotiate and to conclude on bahan of the Company 
lha Contracts on Provision ol Electronlc Communicatkln 
Services, Non-disdosure and Confidentlality 
Agraemenls Bnd to execule sny and 811 acts relating to 
the contract conclusion, including conclusion of any 
other associated agreements and conclusoo of 
amendments thereto and partial contracts, mainty in 
oonnection 10 any tender ar public teoder announced 
accordlng to the Ad No. 13712006 Col!., On Public 
Tenders. as Iater amended. 

This authorization 18 granted for lha period of one year. 
The authorized Em ployee Is entřtled and authorized to 
aet on behalf of tne Company independently for the 
period of her employment with tha Company. 

InPragueon l.~ to'S" 

7/ 
- . 

Jan Klouda 
aén pfedslavenstva 

Member ol the Board ol OiraclOfs 
Vodafone Cach Republ1c .... 

P~l'enl ptljímám v plném rozsahu: 

/ r-7( {Á-~ 
Iveta Hrabánková 
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