Číslo smlouvy:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
dále jen „SMLOUVA“

1. POSKYTOVATEL
Ing. Aleš K O D Y S – FPNet.cz
Hodice 199, 589 01 Třešť
IČ: 74691074
tel.: +420 775 22 55 96

číslo účtu: 2688367001 / 5500
IBAN: CZ7855000000002688367001
BIC: RZBCCZPP
email: kodysa@gmail.com

2. ÚČASTNÍK
jméno, příjmení, titul:
obchodní firma / název:
ulice:
obec – městská část:

………………………………………………………………..…………………………………………………………..……
..……………………………………………

č. popisné:

…………

č. orientační:

…………….

……………………………………………………………………………………

PSČ:

…………….

telefon:

………………………………………………

email:

………………………………………………

IČ:

………………………………………………

DIČ:

………………………………………………

3. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy, včetně jejich příloh a specifikací, je závazek POSKYTOVATELE poskytovat ÚČASTNÍKOVI
dohodnuté veřejně dostupné služby elektronických komunikací (dále jen „SLUŽBA“), případně i další služby a závazek
ÚČASTNÍKA za tyto služby řádně a včas hradit sjednanou cenu poskytovaných služeb.
Minimální doba užívání
služby (měsíce)

SLUŽBA

Zřizovací poplatek
(Kč s DPH)

Pravidelný poplatek
(Kč s DPH) za měsíc

4. CHARAKTER VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
pro soukromé účely

Pro firemní účely

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
ÚČASTNÍK se zavazuje uhradit sjednanou cenu poskytovaných služeb do 15 (slovy patnáctého) dne v měsíci na následující
číslo účtu a s následujícím variabilním symbolem.
číslo účtu:

2688367001 / 5500

variabilní symbol:

…………………………………………

částka:

………………………………………… Kč s DPH
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6. SPECIFIKACE ZAPŮJČENÉHO ZAŘÍZENÍ
ÚČASTNÍKOVI je při podpisu smlouvy zapůjčeno zařízení potřebné pro příjem a využívání služeb POSKYTOVATELE.
Toto zařízení je po celou dobu trvání této smlouvy majetkem POSKYTOVATELE a ÚČASTNÍK se zavazuje, že toto
zařízení bude používat v souladu s pokyny POSKYTOVATELE a že nezpůsobí vlastní nedbalostí poškození nebo ztrátu
tohoto zařízení. V opačném případě se ÚČASTNÍK podpisem této smlouvy zavazuje k uhrazení pořizovací ceny
zařízení, která je uvedena ve smlouvě.
obchodní označení zařízení

ID zařízení

pořizovací cena v den podpisu smlouvy
(v Kč s DPH)

7. UKONČENÍ SMLOUVY
Smlouva může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran bez udání důvodu výpovědi, po uplynutí sjednané
minimální doby užívání SLUŽBY. Výpovědní lhůta je měsíční a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď písemně doručena jedné ze smluvních stran.
Po ukončení smlouvy se ÚČASTNÍK zavazuje nejpozději do 14 (slovy čtrnácti) dní od ukončení smlouvy vrátit,
nepoškozená a plně funkční, zapůjčená zařízení POSKYTOVATELE. Pokud tak neučiní, zavazuje se neprodleně uhradit
pořizovací cenu zařízení, která je uvedena ve smlouvě.

8. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní vztah založený touto smlouvou se řídí právním řádem ČR, SMLOUVOU, Všeobecnými podmínkami a Ceníkem
poskytovatele. Všeobecné podmínky a platný Ceník jsou k nahlédnutí na internetových stránkách www.fpnet.cz a
jsou nedílnou součástí této smlouvy. ÚČASTNÍK se může též informovat u POSKYTOVATELE. SMLOUVA je vyhotovena
ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě ukončení této
SMLOUVY zanikají veškeré smluvní vztahy uzavřené v jejím rámci. Skutečnost, že došlo k ukončení smluvního vztahu
nezbavuje ÚČASTNÍKA povinnosti splnit všechny závazky, které jsou se zánikem smluvního vztahu spojeny na základě
ustanovení této SMLOUVY nebo vztahů uzavřených v jejím rámci

9. PŘÍLOHY SMLOUVY
Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen „Všeobecné
podmínky“) a Ceník poskytovatele.

10.PODPISY
ÚČASTNÍK

Za POSKYTOVATELE

jméno a příjmení:

…………………………………………..

jméno a příjmení:

datum a místo podpisu:

…………………………………………..

datum a místo podpisu:

podpis a razítko:
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Ing. Aleš K O D Y S
…………………………………………..

podpis a razítko:
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