
VZOR- Smlouva na poskytování služeb elektronických komunikací

Smlouva číslo :

Dodatek ke smluvě ze dne:

VARIABILNÍ SYMBOL - ID :

SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel

Společnost : OptoWAY s.r.o. (zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Oddíl C, vložka 260744)
Sídlo: Kamenická 1994, 276 01 Mělník
Provozovna: Kamenická 1994, 276 01 Mělník
IČ: 05262631 DIČ: CZ05262631
Bankovní spojení: FIO BANKA  Číslo účtu: 24010 37890/2010
Odpovědný zástupce:  Petr Plodík, DiS., jednatel společnosti

Zákazník

Společnost / fyzická os. :

Adresa přípojky: patro: Byt :

Sídlo / trv. bydliště:

RČ: IČO:  Tel:

Bankovní spojení: E-mail:

Číslo OP

Uzavírají tuto smlouvu na poskytovaní služeb elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 sb. o elektronických komunikací a podle zákona
číslo 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí telekomunikačních služeb a závazek uživatele za tyto služby zaplatit. Součástí Smlouvy jsou Všeobecné
podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti OptoWAY s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky).

Specifikace služby

Název služby :   Max . rychlost  

Název  TV služby :   

Připojení k Internetu je realizováno vyhrazenou linkou datově a časově neomezenou. V ceně služby je zahrnuta 1 veřejná IP adresa .SLA - 
dohodnutá úroveň služeb – dostupnost 98 %. Smluvní strany prohlašují, že předmět závazku je v této smlouvě vymezen dostatečným způsobem. 

Cenová specifikace

Aktivační poplatek

Použitý HW

Spotřební materiál  

Servis

Pravidelný měsíční poplatek 

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 21%

Ostatní ujednání

Smluvní strany  se zavazují, nestanoví-li tato Smlouva jinak, dodržovat podmínky a ujednání ve „Všeobecných podmínkách “ poskytovatele s nimiž se 
smluvní strany seznámily před podpisem této smlouvy a jejichž obsah jim je znám, a které jsou pro smluvní strany závazné.  „Všeobecné podmínky “ 
poskytovatele mají povahu jiných obchodních podmínek podle § 273 odst. 1 zák.č . 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Uživatel potvrzuje, že text 
„Všeobecných obchodních podmínek“ poskytovatele má k dispozici. Nedílnou součástí této Smlouvy ve znění pozdějších změn jsou její přílohy. Veškeré 
údaje uvedené ve smlouvě (včetně příloh a dodatků) jsou pro obě smluvní strany závazné.Součástí smlouvy je i dokument Parametry a Ceník služeb. 
Dokumenty jsou ke stažení na http://www.optoway.cz/download.html

Datum: Datum:

Podpis / razítko odpovědného zástupce
zákazníka

                   
            OptoWAY.r.o. Petr Plodík, DiS, jednatel

OptoWAY s.r.o.                                           IČ: 05262631                                    TEL: 315 621 505                                   http://www.  optoway  .cz
Kamenická 1994, 27601 Mělník                  DIČ: CZ05262631                            TEL: 315 621 944                                  e-mail: info@optoway.cz
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