
    

RENOMEtel s.r.o. |www.renometel.cz | info@renometel.cz. | + 420 482 343 324 

 

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací PRIVILEGE CLUBu. 
SMLUVNÍ STRANY 

Poskytovatel: RENOMEtel s r.o. 

se sídlem: Loučná 269, Hrádek nad Nisou 463 34 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23425 

 IČO: 27304116, DIČ: CZ27304116 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu:  990348339 /0800 

   (dále jen „Poskytovatel“) a 

Člen PRIVILEG CLUBu: 

dále jen Účastník       Titul:       R.Č/IČ:         

Zmocněný zástupce Účastníka:        DIČ:         

Fakturační adresa – Část obce/ulice:       č. p.:        č. o..:       

  Město:        PSČ:       

Email:        Kontaktní telefon:       

Kontaktní adresa – Část obce/ulice:        č. p.:        č. o..:       

(pokud je jiná)  Město:        PSČ:       

   (dále jen „Účastník“) 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi veřejně dostupné služby elektronických komunikací (dále jen „Služby“) a Účastník se zavazuje za poskytnuté služby 
hradit sjednanou Cenu. 

2. CENA SLUŽBY 

Cena se sjednává dohodou Stran podle individuálního Ceníku Poskytovatele a Ceníku ostatních služeb klubového systému PRIVILEGE CLUBu, které 

tvoří přílohu této Smlouvy. Tato cena platí pro členy PRIVILEGE CLUBu. Podrobný popis poskytované Služby, výše ceny za přenesení telefonního 

čísla a popřípadě dalších identifikátorů Účastníka je uvedena v Ceníku PRIVILEGE CLUB a Ceníku ostatních služeb klubového systému PRIVILEGE 

CLUB. 

3. VYÚČTOVÁNÍ SLUŽBY  

Termínem vyúčtování Ceny je 15. den následujícího měsíce. Úplata za vyúčtování a fakturaci se řídí Ceníkem Poskytovatele a Registrační přihláškou člena PRIVILEGE 

CLUBu -  Specifikací služby. Splatnost faktur činí dohodou Stran 8 dnů.  

4. UPOMÍNKA 

Pro případ prodlení Účastníka s úhradou Služby delším než 8 dnů bude zaslána Účastníkovi upomínka, jejíž cena je uvedena ve Všeobecných podmínkách. 

5. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

Pro případ předčasného ukončení Smlouvy z důvodů na straně Účastníka se sjednává dohodou Stran povinnost Účastníka zaplatit úhradu ve výši jedné pětiny součtu 

měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedné pětiny součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce 

sjednané doby trvání Smlouvy.  

6. REKLAMACE VAD 

Způsob uplatnění reklamace vad poskytované Služby a reklamace vyúčtování ceny za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci 

uplatnit, je uveden ve Všeobecných podmínkách. 

7. PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

Smluvní strany sjednávají oprávnění Poskytovatele převést práva a povinnosti založené touto smlouvu na jiného poskytovatele veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací za podmínky, že nebudou žádným způsobem dotčena práva Účastníka. 

8. TRVÁNÍ SMLOUVY 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců. Pokud žádná ze smluvních Stran nesdělí druhé smluvní straně nejpozději 30 dnů před uplynutím doby trvání Smlouvy, že 

nemá zájem na pokračování Smlouvy, prodlužuje se tato Smlouva za podmínek platných k poslednímu dni trvání Smlouvy o dalších 24 měsíců. 

9. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY 

Pokud je Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nebo pokud je Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání, má zákazník 

právo dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od jejího uzavření. Toto právo musí 

zákazník uplatnit u poskytovatele v místě jeho provozovny. 

10. ZŘÍZENÍ SLUŽBY 

Zřízením služby se rozumí umožnění využívání Služby. O zřízení služby je Účastník informován emailem informujícím o zřízení služby a dále se řídí Všeobecnými 

podmínkami o poskytování služby. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato Smlouva se řídí Všeobecnými podmínkami Poskytovatele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Změny Všeobecných podmínek musí být zveřejněny 

Poskytovatelem v souladu se zákonem. Pokud Účastník nevypoví tuto Smlouvo do 20 dnů od zveřejnění změny, má se ta to, že změnu Všeobecných obchodních 

podmínek Poskytovatele přijal. Účastník bere na vědomí, že v případě, kdy nedojde k přenesení čísla z důvodů, které neleží na straně Poskytovatele, zůstává tato 

smlouva nadále v platnosti. Účastník stvrzuje souhlas se Smlouvou, Všeobecnými podmínkami a ostatními Smluvními dokumenty závaznými pro daný typ Služby. 

Zároveň potvrzuje, že se s nimi seznámil, byl poučen o jejich obsahu a potvrzuje, že jsou pro něj závazné.  Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 

každá ze Smluvních stran obdrží po jednom. 

ZA POSKYTOVATELE ZA ZÁKAZNÍKA 

V:                                       V:                                    

Dne:                                   Dne:                               

Jméno a příjmení:           Jméno a příjmení:        

Funkce:                             Funkce:                         

Podpis: Podpis: 

 


