
Dodatek ke smlouvě o poskytování konektivity do sítě Internet č. _____________ 
o zřízení služby VoIP 

 
VIDEON Networking s.r.o. 
se sídlem: Znojmo, Alšova 993/12, PSČ: 669 02  
IČO: 26295954 , DIČ: CZ26295954 
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 42248 
bankovní spojení: č.ú: 178404061/0300 
zast.  
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
jméno a příjmení / název: ___________________________________________________________ 
 
ulice, č.p./č.o.: ___________________________________________________________ 
 
město: ___________________________________________________________ 
 
PSČ: ___________________________________________________________ 
 
IČO / DIČ: ___________________________________________________________ 
 
Telefon / e-mail: ___________________________________________________________ 
 
 
 (dále jen „uživatel“) 
 
 
uzavírají tento dodatek, kterým se doplňuje a mění výše uvedená smlouva o poskytování konektivity do sítě Internet. 
 
 
V článku 1. Předmět smlouvy se doplňuje bod 1.5: 
 
1.5  Parametry připojení a doplňkových služeb se řídí podmínkami danými Obecnou specifikací služby (k dispozici na kontaktním 

místě poskytovatele, event. ke stažení na webové adrese www.videon-znojmo.cz), která je nedílnou součástí této smlouvy. 
1.6 Poskytovatel se zavazuje poskytnout službu VoIP (tel.číslo: +420.xxxxxxxxx). Zařízení nutné k provozování služby VoIP 

není poskytováno Poskytovatelem jako její součást. Uživatel si zařízení pořizuje na vlastní náklady, správa přihlašovacích 
údajů ke službě je v kompetenci Poskytovatele. 

 
 
Článek 2. Cena plnění, bod 2.1 se mění takto: 
 
2.5 Cena službyVoIP se odvíjí od počtu provolaných minut. Aktuální minutové sazby v době podpisu smlouvy je uvedeny v 

následující tabulce: 
 

  cena za minutu 

 místní hovory (ve špičce / mimo špičku) 0,74 Kč (0,89 Kč) / 0,38 Kč (0,46 Kč) 

 meziměstské hovory (ve špičce / mimo špičku) 0,74 Kč (0,89 Kč) / 0,38 Kč (0,46 Kč) 

 hovory do mobilních sítí 4,74 Kč (5,69 Kč) 

 hovory v rámci sítě Dial Telecom 0,24 Kč (0,29 Kč) 

 mezinárodí hovory 1,36 Kč (1,63 Kč) až 72,90 Kč (87,48 Kč) 

 
Cena je uvedena za 1 minutu hovoru bez DPH, v závorce je cena včetně DPH ve výši 20%. Kompletní přehled cen 
mezinárodních hovorů je k dispozici na www.videon-znojmo.cz. Volání na tísňové linky (např. 150, 155, 158) není zpoplatněno. 
Ceny volání na barevné linky se řídí ceníky poskytovatelů těchto linek. 
Hovory jsou tarifikovány podle schematu 120+1 (sekundová tarifikace po prvních 2 minutách hovoru). Časová pásma: 
Špička: Pondělí - pátek: 7:00 - 19:00; Mimo špičku: Pondělí - pátek: 19:00 - 7:00, Sobota, neděle: 19:00 - 7:00, Státní svátky 
 
2.6 Cena službyVoIP se odvíjí od počtu provolaných minut. Aktuální minutové sazby v době podpisu smlouvy je uvedeny v 

následující tabulce: 
 
 
 
 
Ve Znojmě, dne        Ve Znojmě, dne 
 
 
......................……………….       ..................…………………... 
poskytovatel        uživatel 
 


