Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
Vypracoval:

Vlastimil Janík

nová

Nahrazuje:

xxxxx

Smlouva číslo:

Smluvní strany
Poskytovatel

Zákazník

Název: TOPTEL Global s.r.o.
IČ: 29312558
Sídlo:

Název: xxxxx

DIČ: CZ29312558

Sasina 45

Kontakt: xxxxx

Svitávka
679 32
2600665769/2010
Číslo účtu:

RČ/IČ: xxxxx
Banka: FIOB

Telefon: 515 550 850
Kontakt: Vlastimil Janík, jednatel

Mobil: 775 117 591

DIČ: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Adresa:

E-mail: janik@toptel.cz
Web: www.toptel.cz
Registrace:

xxxxx

xxxxx
Mobil: xxxxx

x

/

x

xxxxx

Tel: xxxxx

Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 73584

E-mail: xxxxx

1. Předmět smlouvy
1.1

1.2

Na základě této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat zákazníkovi připojení do sítě internet a jiné služby v
rozsahu, který je uveden v přílohách této smlouvy (dále jen poskytované služby). Přílohy jsou nedílnou součástí této
smlouvy.
Podmínky pro poskytování služby, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě této Smlouvy,
stanoveny v dokumentu: Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací(„Všeobecné
podmínky“). Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2. Cena předmětu smlouvy a její splatnost
2.1

Cena služeb se řídí ceníkem v jeho platném znění. Změny cen upravují příslušná ustanovení Všeobecných podmínek.
Ceny služeb, platné ke dni podpisu této Smlouvy, jsou uvedeny ve specifikaci služeb a podléhají pravidlům splatnosti
podle příslušných ustanovení Všeobecných podmínek. Ceník je nedílnou součástí Smlouvy.

měsíčně

čtvrtletně

2.2

Perioda účtování :

2.3

Platba za služby bude účtována na základě:
X

X

faktury zaslané:

ročně

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
na tuto adresu:

na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
na e-mailovou adresu:
Platbu za poskytování služeb zpoplatněných paušální sazbou provede v každém
kalendář-ním měsíci Zákazník tak, aby Poskytovatel obdržel tuto platbu nejpozději
15. kalendářní den následujícího měsíce.
Variabilní symbol pro bezhotovostní platby:
X převodem z bankovního účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy.
převodem z bankovního účtu:
složenkou.
v hotovosti.
X

této smlouvy.

2.4

Platby budou
prováděny:

3. Doba trvání smlouvy
3.1

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti ode dne podpisu protokolu o předání
služby.

3.2

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

4. Závěrečná ustanovení
4.1
4.2
4.3

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom exempláři.
Jakékoli změny či dodatky, kterými se mění nebo ruší smlouva, nebo její část, jsou platné pouze ve formě písemných
dodatků smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.
Účastníci smlouvy prohlašují, že její obsah navzájem projednali, a že dosáhli úplné shody. Na důkaz toho ke smlouvě
připojují své podpisy.

Předal za poskytovatele

Převzal za zákazníka
Dne

Ve
Popis:

Dne

V
Popis:

Vlastimil Janík, Jednatel
Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

