Smlouva o poskytování telekomunikační služby VoIP

1. Smluvní strany
Poskytovatel služby

re

Sídlo: Pod Nemocnicí 2057, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel:: 599 999 999
Mob: 736 628 408
E-mail: info@porub.net

Poruba.NET
IČO: 26993678
DIČ: CZ26993678
bankovní spojení: 2056810001/5500

Na straně jedné

Uživatel služby
Uživatel:

Tel.:

Sídlo:

IČ/datum narození:

E-mail:

Adresa umístění technologie:
Na straně druhé

Uzavírají tuto závaznou smlouvu o poskytování telekomunikační služby VoIP
2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Uživateli telekomunikační službu VoIP a závazek Uživatele řádně a
včas hradit sjednanou cenu za poskytované služby.
Cena s DPH / měsíc

2.1. Specifikace služby
Telefonní číslo

0,- Kč

599 999 xxx

2.2. Smluvní podmínky
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby a Ceník služeb sdružení
Poruba.NET pro VoIP. Tyto podmínky a ceník jsou vystaveny na internetových stránkách http://www.poruba.net. Uživatel svým podpisem
stvrzuje, že se seznámil s celým obsahem tohoto dokumentu a že s ním souhlasí.
2.3. Způsob úhrady služby
Typ placené služby je prepaid – dobíjení kreditu. Uživatel služby bude hradit platby za kredit převodem na účet poskytovatele
Unicreditbank a.s., číslo účtu 2056810001/5500, variabilní symbol je telefonní číslo. Kredit bude na účet uživatele připsán po
obdržení platby, nedohodnou – li se obě smluvní strany jinak. Doba planosti kreditu je 12 měsíců, po uplynutí této doby kredit
vyexpiruje. Za poskytované služby vystaví poskytovatel uživateli na vyžádání daňový doklad.
3. Závěrečná ustanovení
Smlouva je uzavírána na dobu určitou 12 měsíců. Po uplynutí této doby se stává smlouvou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1
měsíc. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účastníci podepisují smlouvu na důkaz
souhlasu s jejím obsahem. Poskytnutím výše uvedených údajů a podpisem pod smlouvou Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel
tyto údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. zpracovával a využíval pro interní a marketingové potřeby. Tyto údaje nebudou v
žádném případě poskytnuty třetím osobám, mimo výjimek daných zákonem. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích stejné právní
účinnosti, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4.Podpisy smluvních stran
Datum:

Datum

Jméno a funkce oprávněného zástupce poskytovatele

Jméno a funkce oprávněného zástupce uživatele

Podpis oprávněného zástupce poskytovatele

Podpis oprávněného zástupce uživatele

