Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb, připojení do internetu

Uzavřená mezi poskytovatelem a účastníkem na dobu neurčitou
Číslo smlouvy:

Poskytovatel:

Sídlo:

SPCom s.r.o, Pod Zvonařkou 2240/8, Praha 2, 12000, IČ: 019 03 284 , DIČ 019 03 284

Kontaktní místo

SPCom s.r.o. Gočárova třída 227, Hradec Králové 500 02

Tel. & Email:

Tel.: 491 040 040 Email: info@spcom.cz
Zákazník - sídlo:

Obchodní jméno:
Zastoupený:
Ulice:
Město:
IČ/RČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Zákazník – adresa pro zasílání:
(Vyplňuje se v případě, že je jiná než adresa sídla)

Obchodní jméno:
Jméno a příjmení:
Ulice:
Město:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Místo instalace a kontaktní osoba:
(Vyplňuje se v případě, že je jiná než adresa sídla)

Obchodní jméno:
Jméno a příjmení:
Ulice:
Město:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
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Cena:
Služba:

Internet
,- Kč včetně DPH (DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod.)

Pravidelný poplatek:

Technická specifikace služby:
Fakturační období:

měsíčně

Tarif:

(linka Mb/s,
Mb/s sdílená 1:10, neomezený objem dat, synchronní,
podpora hlasových služeb)

Počet IP:

dle topologie bude přidělen příslušný počet veřejný IP adres na předávacím protokolu

Zařízení:
Zákazník výše uvedená zařízení po ukončení smlouvy vrátí poskytovateli nebo uhradí
Kč bez DPH. V případě předčasného ukončení smlouvy zákazník

jeho hodnotu

uhradí náklady spojené s instalací

Kč bez DPH a zároveň uhradí hodnotu

dodaných zařízení.
Minimální doba užívání:

měsíců

Fakturovat od:

Prohlášení a závěrečná ustanovení:
Prohlašuji, že jsem majitele objektu, ve kterém požaduji instalaci zařízení, informoval o instalaci a tento nemá proti instalaci zařízení
námitek. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom toho, že veškerá případná rizika plynoucí z nepravdivosti tohoto prohlášení jsou mým
závazkem vůči majiteli objektu a poskytovateli služby.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a to s platností od data podpisu oběma smluvními stranami a od data převzetí instalace. Účastník
si přečetl a souhlasí s platnými Všeobecnými podmínkami, které obdržel v jednom výtisku. Tato smlouva se řídí platným právním řádem
České republiky. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Údaje pro platby služeb připojení (např. trvalý příkaz)
Variabilní symbol (je číslo smlouvy):
Číslo účtu pro platby připojení:

188259291/0600

Částka ( dle zvoleného tarifu):

Kč
Splatnost je vždy k 15. v daném měsíci

V Hradci Králové dne

________________________________
POSKYTOVATEL

_______________________________
UŽIVATEL
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