SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č.
uzavřená mezi
Zákazník:
Sídlo/Adresa:

IČ/Narozen:

Tech. kontakt:
(dále jen Zákazník)
Poskytovatel:

IČ:70021767

Jan Chlebek
Smilovice147
(dále jen Poskytovatel)
Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Zákazníkovi služby elektronických komunikací (dále jen
„Služby“) specifikované v této Smlouvě za podmínek stanovených touto Smlouvou a Zákazník se
touto Smlouvou zavazuje platit cenu za poskytování Služeb.
Služba / Poznámka

Cena

Platba
měsíčně

Celkem

Zřizovací poplatky

Cena

Celkem

Zákazník prohlašuje, že:
a) se seznámil a souhlasí se specifikací služeb, ceníkem poskytovatele a se Všeobecnými podmínkami
poskytovatele (dále jen \\\'Podmínky\\\'), tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí Smlouvy;

b) uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle čl. 8 Podmínek, v rozsahu
údajů uvedených na Smlouvě a na dobu trvání Smlouvy, a to i pro marketingové či obchodní účely;
c) pokud je součástí Smlouvy závazek poskytovatele k hlasovým službám, uděluje zákazník
poskytovateli plnou moc opravňující poskytovatele jednat jeho jménem ve věci zajištění služby a
případného přenosu telefonního čísla;
d) bere na vědomí, že pokud nevrátí poskytnuté zařízení včas a v pořádku dle čl. 4.3.5.
Podmínek, poskytovatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši až 100% ceny zařízení;
e) bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn v případě prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1
% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;
f) byl seznámen s tím, že nesmí umožnit žádné třetí straně (s výjimkou osob sdílejících se zákazníkem
společnou domácnost) trvalé nebo přechodné užívání služeb a že neposkytnutí součinnosti v případě
podezření poskytovatele z porušení této povinnosti zakládá právo poskytovatele účtovat smluvní
pokutu.
Ostatní ujednání Tímto se celá smlouva stává smlouvou uzavřenou na dobu neurčitou s minimální
dobou trvání 12 měsíců.
Zákazník
Datum Podpis
Nedílnou součástí smlouvy jsou dokumenty :
a. Všeobecné podmínky poskytovatele
b. Definice pojmů pro služby poskytované v pevné síti

Poskytovatel:
Datum Podp

