Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb č.: xxxx
1.Smluvní strany:
POSKYTOVATEL
www.ign.cz
Společnost:
ign.cz internet, s.r.o.
(zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 85962)
Zastoupená:
Ing. Zdeněk Lebiš, jednatel
Telefon: +420 605 830 328
E-mail: info@ign.cz
Adresa:
Havlíčkovo náměstí 653, 679 06 Jedovnice
IČO:
03628698
DIČ:
CZ03628698
Číslo účtu:
7072270722/2010
Banka:
FIO banka
ZÁKAZNÍK
Jméno / Firma:
Email:
Telefon:
IČO:

Adresa instalace:
Trvalé bydliště / sídlo:
Datum narození:
DIČ:

2. Předmět smlouvy:
Předmětem Smlouvy je poskytování připojení k celosvětové síti internet pevnou linkou.
3. Přílohy smlouvy:
Nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb společnosti
ign.cz internet, s. r. o., Ceník, definice pojmů a informace o nakládání s osobními údaji.
4. Specifikace služby a ceny:
Rychlost připojení určuje typ připojení (bezdrátově, přes kabelovou televizi nebo optický kabel). Parametry tarifu včetně cen jsou specifikovány v Ceníku dané technologie na internetových stránkách Poskytovatele. Všechny účtované ceny jsou stanoveny podle zákona č. 526/1990 Sb.
Zákazník prohlašuje, že je mu známa povaha, rozsah a omezení služby.
Parametry připojení (tarif)
Cena

Cena bez 21% DPH

DPH 21%

Cena včetně 21% DPH

Zřízení služby
Měsíční platba




Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
Veškerá zařízení po přístupový bod zůstávají majetkem poskytovatele.
Server odchozí pošty : smtp.ign.cz

5. Obchodní parametry Smlouvy
Počátek první periody platby: … DD.MM.YYYY ...
Délka periody:
1 měsíc
Způsob platby:
Na účet: 7072270722/2010 do konce daného měsíce
Variabilní symbol:
xxxx (číslo smlouvy)
Pokud jste si vyžádali zasílání faktur, symbol naleznete na daňovém dokladu.
Doba platnosti smlouvy:
Doba určitá: 12 měsíců od první periody platby
Po uplynutí této lhůty přechází smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dní.
6. Ostatní ujednání
Zákazník svým podpisem prohlašuje, že se seznámil se zněním Všeobecných podmínek.
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každá strana obdrží po jednom z nich.
Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že si tuto Smlouvu a její přílohy přečetly a že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nevýhodných podmínek.
Za poskytovatele:
Ing. Zdeněk Lebiš, jednatel

Za zákazníka:

Datum:

Datum:

Podpis: ……………

Podpis: ……………

