Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
Nahrazuje smlouvu:

Smlouva číslo:
Smlouvu vypracoval:

POSKYTOVATEL
RENOMEtel s.r.o., IČ:27304116, DIČ: CZ27304116 sídlo: Loučná 269, 463 34 Hrádek nad Nisou;
číslo účtu: 990348339 / 0800; Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23425
ZÁKÁZNÍK
Název firmy:
Sídlo:
Zasílací adresa:
IČO:

Zapsána:

DIČ:

Zastupuje:

PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je poskytování služeb elektronických komunikací, rozsah čerpaných služeb, technické parametry a ceny jsou dány Specifikací
služeb. Součástí těchto služeb může být zejména Telefonní připojení, Internet a VPN, Telefonní infrastruktura a podobně.
Aktivace

V rozsahu sjednaném ve Specifikaci služeb.

Měsíční poplatky

V rozsahu sjednaném ve Specifikaci služeb.

OBCHODNÍ PARAMETRY
Počátek platnosti a účinnosti

Platnost dnem podpisu oběma Smluvním stranami, účinnost dnem předání zřízené/změněné Služby.

Splatnost Faktury

14 dnů

Služby a Ceny

Smluvní ceny dle Specifikace služeb, ostatní nesjednané ceny dle Ceníku.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
- DPH je účtováno ve výši dle platných právních předpisů. Vyúčtování hovorného je provedeno dle skutečného objemu hovorů v příslušné
Periodě dle příslušného Ceníku.
- Nedílnou součástí Smlouvy je Ceník, Všeobecné podmínky, Seznam kontaktních osob a Specifikace služeb. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají
přednost před ujednáními ve Všeobecných podmínkách a Ceníku.
- Zákazník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb elektronických komunikací společnosti RENOMEtel s.r.o...
(Všeobecné podmínky), touto Smlouvou, příslušným Ceníkem, a že s nimi souhlasí. Zákazník dále prohlašuje, že je mu známa povaha, rozsah a
omezení Služby, které je předmětem této Smlouvy a Specifikací služeb, a že předmět Smlouvy je dostatečně vymezen.
- Veškerá zařízení poskytnutá v rámci Služby zůstávají majetkem Poskytovatele. Smluvní strany se dohodly, že Seznam kontaktních osob mohou
měnit formou jednostranného oznámení druhé straně prostřednictvím některé z pověřených osob.
Za Poskytovatele
V:
Dne:
Jméno a příjmení:
Funkce:
Podpis:

Za Zákazníka
V:
Dne:
Jméno a příjmení:
Funkce:
Podpis:
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