
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
s ujednání o koupi koncových telekomunikačních zařízeních

1. Poskytovatel:

, Nad Stráněmi 5656 , 760 05 Zlín     IČ:25313428 , DIČ:CZ25313428

2. Uivatel:

uivatelposkytovatel

11001

840 111 271 577 663 344

576 771 800 577 663 344

577 664 104 577 663 344

4. Předmět smlouvy:

které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli telekomunikační služby specifikované v jednotlivých "Specifikacích služeb",
v souladu se všeobecnými podmínkami pro poskytování telekomunikačních služeb poskytovatele.

4.4.

Poskytovatel se zavazuje dodat uživateli při podpisu této smlouvy koncová telekomunikační zařízení uvedená v jednotlivých
“Specifikacích služeb”

4.3.   Poskytovatel se dále zavazuje dodat uživateli při podpisu této smlouvy koncová telekomunikační zařízení uvedená v
a převést na něj vlastnické právo k těmto zařízením.

v jednotlivých
"Specifikacích služeb"

Uživatel se zavazuje zaplatit za tyto služby a za dodané telekomunikační zařízení sjednané ceny uvedené v jednotlivých
“Specifikacích služeb"

4.1.

4.2.

se považuje vždy poslední den v měsíci.

c) měsíčně cenu za provoz hlasových služeb (hovorné) specifikovaných v jednotlivých "Specifikacích služeb". Hovorné bude

b) jednorázově poplatky uvedené v jednotlivých "Specifikacích služeb", ve kterých je uvedena cena a rozsah požadovaných služeb.

účtováno dle "Ceníku hovorného", který je nedílnou součástí této smlouvy a je přiložen k příslušné "Specifikaci služeb".

5.1.

5.2. Za dodaná koncová telekomunikační zařízení byla dohodou smluvních stran sjednána kupní cena ve výši uvedené
a bude uživatelem uhrazena v termínu do 10 dnů ode dne ukončení příslušné služby, ke které byla

dodána, pokud uživatel v této lhůtě koncová telekomunikační zařízení nevrátí poskytovateli. Vrácením
zařízení uživatel odstupuje od kupní smlouvy tohoto zařízení.

v jednotlivých
“Specifikacích služeb" koncová
telekomunikační zařízení

5.3.

Za služby uvedené ve "Specifikacích služeb" bude poskytovatel podle dohody smluvních stran účtovat uživateli:

5. Cena a způsob vyúčtování:

Tato smlouva je rámcovou smlouvou, která sdružuje poskytování více služeb poskytovatele uvedených ve "Specifikacích služeb",

6. Servisní kontakty:

7.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je uzavřena na dobu neurčitou.

7.3. Po skončení sjednané doby poskytování služby je příslušná služba poskytována na dobu neurčitou.

7.4.
Ukončení smlouvy je upraveno ve „Všeobecných podmínkách pro poskytování telekomunikačních služeb“ a to tak, že uživatel může
tuto smlouvu vypovědět nejdříve až po uplynutí nejdelší sjednané doby poskytování služby, které jsou uvedeny ve "Specifikacích služeb".
Tato lhůta se označuje jako Minimální doba užívání služby. Pokud uživatel doručí výpověď poskytovateli ještě před uplynutím sjednané
Minimální doby užívání služby, tak výpovědní doba této výpovědi bez ohledu na její vymezení v textu výpovědi počne běžet až prvním
dnem následujícím po uplynutí Minimální doby užívání služby. Jednotlivé služby uvedené ve "Specifikacích služby" je možné vypovědět
samostatně v souladu s dohodnutou dobou jejich poskytování a to nejdříve následující den po skončení Minimální doby užívání služby.Ř

7.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nich uživatel i poskytovatel obdrží po jednom.

v jejich platném znění, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Dále uživatel stvrzuje, že převzal
„Ceník hovorného“, že se seznámil s jeho obsahem a že s ním bez výhrad souhlasí.

7.1.

7. Závěrečná ujednání:

Podpisem této smlouvy uživatel stvrzuje, že obdržel „Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb" poskytovatele

tel.:

hotline@zlinnet.cz

obchod@zlinnet.cz

finance@zlinnet.cz

Ve Zlíně, dne: 01.02.2014

Technická podpora (HOTLINE):

Obchodní oddělení (Změny slueb):

Finanční oddělení (platby): tel.:

tel.: fax:

fax:

fax: e-mail:

e-mail:

e-mail:

a) měsíčně poplatky za služby uvedené v jednotlivých "Specifikacích služeb", kdy za den uskutečnění zdanitelného plnění

(Obchodní) jméno:

Kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

Sídlo (bydliště): ulice a č.p.: PSČ: místo:

Oprávněná osoba: IČ: DIČ:

Zlín Net, a.s.

zastoupený:

zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně , oddíl B, vložka 2100

č.:

3.1.   Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako jsou způsobilé nabývat v rámci právního řádu
vlastním právním jednáním práva a povinnosti.

3.2.   Poskytovatel dále prohlašuje, že je oprávněn na základě oprávnění vydaných Českým telekomunikačním úřadem poskytovat
služby elektronických komunikací.

3. Způsobilost smluvních stran:

Veškeré ceny uvedené v této smlouvě jsou stanoveny bez DPH a k těmto cenám bude při vyúčtování připočtena poskytovatelem
příslušná sazba DPH dle platných zákonů.


