Číslo smlouvy: S/INT/

/D

Smlouva o poskytování služeb
Smluvní strany:
Poskytovatel :
obchodní jméno :
IČ :
49193503
Společnost je zapsána v
bankovní spojení :
číslo účtu :
telefon :
zastoupený:

INVEST TEL, s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy
DIČ : CZ49193503
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl „C“, vložka 4100
ČSOB, a.s. Klatovy
109416042/0300
376 358 111, fakturace: 376 358 125
Petrem Nejdlem, jednatelem společnosti

Uživatel :
jméno :
adresa :
rodné číslo (IČO, DIČ):
telefon :
e-mail
Předmět smlouvy
Poskytovatel bude uživateli poskytovat služby elektronických komunikací, které jsou uvedené v samostatných
přílohách této smlouvy. Přílohy jednotlivých služeb přesně uvádí obchodní a technické specifikace služby.
Služby jsou poskytovány dle Všeobecných smluvních podmínek.
Uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem Všeobecných smluvních podmínek, které jsou nedílnou součástí
této smlouvy, a bere je na vědomí.
Přílohy smlouvy
Nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné smluvní podmínky a Příloha služby. Je-li poskytováno více Služeb,
je pro každou Službu vyhotovena samostatná příloha. Odchylná ujednání v přílohách mají přednost před
ujednáním ve Smlouvě a Všeobecných smluvních podmínkách. Přílohy služby jsou označeny jako Příloha 1a)Služba internetového připojení, Příloha 1b)-Hlasové služby, Příloha 1c)-Obecná služba, Příloha 1d)-Služba
IPTV . V případě změny služby, je platná pouze Příloha služby, která má nejnovější datum podpisu a předchozí
Přílohy služby jsou neplatné.
Platby za poskytované služby
Za služby je uživatel povinen platit cenu dle Ceníku pro daný tarif.
Při aktivovaných hlasových službách se měsíční účtovaná částka za uskutečněné hovory řídí Ceníkem za hlasové
služby. Celková měsíční účtovaná částka je součet měsíčního paušálního poplatku za služby a cen všech
uskutečněných hovorů v daném období.
Ostatní ujednání
Smlouva a veškeré přílohy jsou vyhotoveny ve dvou exemplářích. Každá ze zúčastněných stran obdrží po
jednom vyhotovení.
Smluvní strany se dohodly, že jejich smluvní vztah a otázky neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
Změny ve smlouvě je možné provádět jen písemnými, oběma stranami odsouhlasenými dodatky, které budou
chronologicky řazeny a číslovány.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních účastníků, není-li dohodnuto jinak.
V Klatovech dne:
Za poskytovatele:

V Klatovech dne:
Za uživatele:

