SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
(dále jen „Smlouva“)

1.

Smluvní strany

Smlouva č.

1.1 Zákazník
Číslo Smlouvy:
Číslo doplňkové Služby:
Obchodní firma
jméno a příjmení Zákazníka

Sídlo / bydliště
Zákazníka

IČ / Rodné číslo / Dat.nar:

Oprávněná osoba:

DIČ:
Telefon / Mobil:
Fax:
E-mail:

Kontaktní osoba:
Bankovní spojení:
Kontaktní adresa:
(liší-li se od sídla / bydliště)

Místo Zákazníka (liší-li se od sídla / bydliště):
(vyplňuje se pouze v případě instalace telekomunikačního zařízení)

1.2

Poskytovatel
„N_SYS, s.r.o.“, se sídlem Žižkova 89, 542 32 Úpice, 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.
Obchodní zástupce Poskytovatele (jméno a příjmení):
Zprostředkovatel (obchodní firma / číslo zprostředkovatelské
smlouvy):

2.
2.1

/

Předmět smluvního vztahu
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:
Zálohová platba:
897,-

Wireless line

Cenové ujednání:
Jednorázová platba: Pravidelná platba:

Způsob platby:
čtvrtletně

Zvláštní cenové ujednání

2.2

Ceny za poskytované služby jsou uvedeny v korunách českých bez DPH. K těmto cenám bude účtovaná DPH dle platných zákonů.
Uvedené služby jsou zřízeny na základě Ceníku, příp. nabídky č. ---, která je nedílnou součástí Smlouvy.

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 8-16 hod. (přestávka 12-13 hod.)
Dohledové centrum Poskytovatele:
tel. 498 100 000, PO-PÁ 6-22 hod., SO, NE, svátky 8-20 hod.
4.
4.1
4.2
4.3

4.5

Závěrečná ustanovení
Smlouva se sjednává na dobu určitou v délce 12 měsíců, což je zároveň doba povinného užívání Služby.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné podmínky a další přílohy v nich uvedené.
Zákazník svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami, Všeobecnými podmínkami pro přenesení
telefonního čísla a Ceníkem.
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.
Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že souhlasí se zněním Smlouvy a jejích příloh, s jejichž zněním se seznámil.

5.

Další podmínky

4.4

v Úpici dne

dne

Šárka Hebelková
Poskytovatel

Zákazník

Totožnost zákazníka ověřena dle OP č.: _____________________

