
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
Číslo smlouvy:

A. Poskytovatel:

B. Účastník: ČOP Dat.N. Plátce DPH ano X ne
(Obchodní) jméno www
Sídlo (bydliště) tel/fax: /
Registrace OR/ŽL neregistrován
Kontaktní osoby jméno: telefon: E-mail:
Oprávněná osoba
Kontaktní osoba

1. Předmět Smlouvy

1.5 Tato smlouva ruší všechny předchozí smlouvy týkající se poskytování internetu uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem před datem této smlouvy.

2. Platby za služby
Fakturační adresa stejná jako adresa Účastníka uvedená v části B.
Fakturační e-mail Číslo účtu / kód banky
Způsob platby Bank. převodem Složenkou Trvalým příkazem

3. Další ujednání

3.2 Účastník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem Dokumentů dle čl. 1.2 a obdržel je po jednom výtisku.

3.4 Jednotlivé služby podle Specifikací je možné ukončit samostatně v souladu s dohodnutou dobou jejich poskytování.

3.7 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních , z nichž Účastník i Poskytovatel obdrží po jednom.

Ve Všechovicích Dne

Oprávněný zástupce Účastníka Oprávněný zástupce Poskytovatele

Ondřej Němec , Všechovice 240, 753 53, IČ: 706 38 322, DIČ: CZ8012185687.
Tel: 605 961 665, e-mail: o.nemec@vs-net.cz, bankovní spojení Fio 2600399499/2010

1.1 Tato smlouva je rámcovou smlouvou, která umožňuje sdružit poskytování více služeb Poskytovatele pod jednu zastřešující smlouvu. Služby samotné 
jsou pak stranami této smlouvy dohodnuty v jednotlivých Specifikacích služeb. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Účastníkovi 
službydohodnuté ve Specifikacích služeb a Účastník se touto smlouvou zavazuje platit cenu za poskytovaní služeb.

1.2 Podmínky pro poskytovaní služeb, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě této smlouvy, stanoveny v níže uvedených dokumentech 
a) a b) (Dokumenty). V případě rozporu mezi touto smlouvou a Dokumenty mají přednost ustanovení této smlouvy, resp. Jejích dodatků. V případě rozporu 
mezi ustanoveními jednotlivých Dokumentů, mají přednost dokumenty v následujícím pořadí:
a) Specifikace služeb („Specifikace“). Novější Specifikace, která se týká stejné Služby, má přednost před starší
b) Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb Poskytovatele („Podmínky“)

1.3 Smlouva se uzavírá na 12 měsíců od podpisu této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že se Účastník dostane 
opakovaně do prodlení s úhradou plateb za služby, nebo pokud poruší nějakou povinnost vyplývající mu z této smlouvy nebo z Dokumentů. Odstoupením 
od smlouvy se tato smlouva ruší dnem doručení odstoupení Účastníkovi. Zařízení pro připojení k internetu je majetkem Poskytovatele.

1.4 V případě zrušení této smlouvy odstoupením Poskytovatele z důvodů stanovených ve čl. 1.3, je Účastník povinen Poskytovateli uhradit smluvní pokutu 
rovnající se součtu měsíčních plateb za období od okamžiku doručení odstoupení od této smlouvy Účastníkovi do konce původně sjednané doby trvání v čl. 
1.3 věta první této smlouvy.

3.1 Číslované dodatky k této smlouvě budou vypracovány na základě požadavku některé ze smluvních stran. Veškeré změny lze provádět pouze písemně. 
Další služby, nebo změny stávajících služeb, poskytovaných Poskytovatelem mohou být Účastníkem požadovány formou vyplnění nové Specifikace. Po 
akceptaci ze strany Poskytovatele se nová Specifikace stává součástí této smlouvy.

3.3 Smlouvu lze ukončit v souladu s Podmínkami. Pokud je poskytování služeb nebo alespoň některých z nich dohodnuto na dobu určitou, ukončení 
smlouvy je účinné až po uplynutí nejdelší sjednané doby poskytování, pokud se strany této smlouvy nedohodnou jinak.

3.5 V případě poskytování služeb na dobu určitou, pokud některá smluvní strana nesdělí druhé smluvní straně doporučeným dopisem,doručeným nejpozději 
tři měsíce před ukončením dohodnuté doby trvání této smlouvy, že nemá zájem na jejím dalším trvání, mění se poslední den dohodnuté dobytrvání tato 
smlouva na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.

3.6 Službu poskytovanou na dobu neurčitou mohou obě smluvní strany vypovědět a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena 
druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla 
výpověď doručena druhé straně.


