
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
(dále jen "Smlouva")

1. Smluvní strany

1.1 Zákazník Číslo smlouvy (variabilní symbol):

Název firmy
jméno a příjmení

Smlouvy Vzor Sídlo/bydliště

IČO / Rodné číslo ----- / Datum narození -----

DIČ ----- Oprávněný zástupce  Vzor Smlouvy

Telefon/Mobil +420 123 456 789 Bankovní spojení

Email vzor@nsys.cz Číslo OP

1.2 Poskytovatel

"N_SYS s.r.o.", se sídlem Krásnohorské 1748, 54701 Náchod, jednající níže podepsanou oprávněnou, případně zmocněnou
osobou
 IČO: 25254405, DIČ: CZ25254405, bankovní spojení: 1051327008/2700
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 10275.

2. Předmět smluvního vztahu

2.1 Na základě této Smlouvy se Poskytovatel a Zákazník dohodli, že Zákazník vstupuje do Věrnostního programu Poskytovatele  a
v rámci věrnostního období bude za splnění podmínek čerpat věrnostní slevu na poskytnutí Služby a Montáže. Podmínky věrnostní
slevy jsou:

a) Zákazník s Poskytovatelem uzavře Smlouvu o poskytování Služby a provedení Montáže na dobu neurčitou;
b) Zákazník bude řádně využívat Službu nejméně po dobu Věrnostního období, tj. 24 měsíců ode dne zahájení Služby.

2.2 Věrnostní sleva ze Služby sjednané v čl. 2.3. této Smlouvy je specifikována v čl. 2.4. této smlouvy. Nárok Zákazníka na věrnostní
slevu vzniká splněním podmínek uvedených v čl. 2.1. této Smlouvy. V případě, že Zákazník poruší podmínky věrnostní slevy, je
Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení standardní ceny Služby po zákazníkovi, a to dle čl. 5.5. Všeobecných obchodních
podmínek.

2.3 Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje Zákazníkovi zřídit a/nebo poskytovat následující Služby a Zákazník se
zavazuje za uvedené Služby platit následující sjednané ceny:

Služba Cena/měs. Perioda platby

EXPRESS Plus TV - 40/10 + BASIC

Ceny za poskytované služby jsou uvedeny v korunách českých bez DPH. K těmto cenám bude účtovaná DPH dle platných zákonů.

2.4 Slevy poskytnuté na služby uvedené v čl. 2.3:

Sleva ke službě Popis slevy Platnost do Sleva (%) Sleva (Kč)

EXPRESS Plus TV - 40/10 + BASIC Sleva věrnostního programu VT

Ceny za poskytované služby jsou uvedeny v korunách českých bez DPH. K těmto cenám bude účtovaná DPH dle platných zákonů.

2.5 Dále se tímto smluvní strany dohodly na provedení Montáže. Cena Montáže je stanovena jako součet ceny použitého materiálu
a ceny prací a ceny práce techniků Poskytovatele, přičemž jednotkové ceny jsou uvedeny v Ceníku Poskytovatele a konečná cena
Montáže tak bude stanovena po provedení těchto prací (dále jen „cena Montáže“). Standardizovaná Montáž (viz čl. 1 Všeobecných
obchodních podmínek) je v případě splnění podmínek věrnostní slevy, které jsou uvedené shora v čl. 2.1. Smlouvy a shodně i v čl.
5.3. Všeobecných obchodních podmínek zdarma, ledaže by zákazník porušil podmínky Věrnostního programu. V případě, že cena
Montáže překročí cenu Standardizované Montáže pro rodinné domy, je zákazník povinen uhradit rozdíl mezi cenou Montáže a
Standardizovanou cenou montáže společně s prvním vyúčtováním Služby.



3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Na poskytování Služby vymezené Smlouvou a přílohami se pro obě smluvní strany vztahují ustanovení platných Všeobecných 
podmínek, ev. Provozního řádu služby a Technické specifikace, pokud nebyly touto Smlouvou dohodnuty jiné podmínky.

3.2 Zákaznické centrum Poskytovatele: tel. 498 100 100, PO-PÁ 8-12, 13-16 hod.
Dohledové centrum Poskytovatele: tel. 498 100 000, PO-PÁ 7-22 hod.; SO, NE, svátky 8-20 hod.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. 
4.2 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné podmínky a další přílohy v nich uvedené. Podrobné podmínky Věrnostního 
programu jsou uvedeny v čl. 5 Všeobecných podmínek.
4.3 Zákazník svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami, Všeobecnými podmínkami pro 
přenesení telefonního čísla, Definicí tarifů a pojmů pro služby poskytované v pevné síti N_SYS s.r.o. a Ceníkem.
4.4 Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za pro ně nápadně nevýhodných podmínek.
4.5 Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že souhlasí se zněním Smlouvy a jejích příloh, s jejichž zněním se seznámil.

Dne: Dne:

Čestmír Teichman
podpis oprávněného zástupce Poskytovatele

Vzor Smlouvy
podpis účastníka


	Stránka 1
	Stránka 2

