Ing. Zbyněk Ritter
Pod Hájem 337
76601 Valašské Klobouky
IČO: 64324931; DIČ: CZ6703031346
Tel: +420 576 013 430; e-mail: ritter.zb@seznam.cz

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací firmy Ing.
Zbyněk Ritter
426

Číslo smlouvy:

Smluvní strany
Poskytovatel
se sídlem
kontaktní centrum
IČO
DIČ
bank. spojení
zastoupení
registrace
mobilní kontakt
e-mail
tech. podpora
tech. kontakt

Ing. Zbyněk Ritter

Uživatel
adresa zřízení
fakturační adresa
telefon
e-mail

xxxxxxx xxxxxxx

Pod Hájem 337, 76601 Valašské Klobouky
Pod Hájem 337, 76601 Valašské Klobouky
64324931
CZ6703031346
KB, č. účtu: 1574350207/0100
panem Ing. Zbyněk Ritter
Finanční úřad pro Zlínský kraj
+420 576 013 430
ritter.zb@seznam.cz
dd@dd.cz
+420 576 013 430

xxxxxxx 12345, 76601 xxxxxxx
xxxxxxx 12345, 76601 xxxxxxx
+420 111 111 111
xxxxxxx@xxxxxxx.cz

čl. 2
Předmět smlouvy, cena
1)

Předmětem této smlouvy jsou následující poskytované služby:
Název služby
Internet:

Cena bez DPH

Cena s DPH

247.92 Kč

300.00 Kč

247.92 Kč

300 Kč

0.00 Kč

0 Kč

Wifi - 30/10

Specifikace: 32768 / 10240 Kbps, agregace: 1:10

Celková cena za měsíc
2)

Jednorázový zřizovací poplatek

3)

Služby budou poskytovány od:

4)

Telekomunikační zařízení majetkem poskytovatele:

01.02.2018
ANO

Ceny poskytovaných služeb neuvedených v této smlouvě se řídí aktuálně platným ceníkem poskytovatele.

+420 576 013 430

+420 602 974 700
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čl. 3
Platební podmínky
1)
2)
3)
4)
5)

Vyúčtování služby se provádí na základě ročního předpisu plateb (platebního kalendáře) nebo formou daňového dokladu.
Cena je splatná, v případě platebního kalendáře, do 10. dne v měsíci, ve kterém dojde k uskutečnění zdanitelného plnění,
nebo do splatnosti daňového dokladu, a to na účet poskytovatele.
Jako variabilní symbol plateb je uživatel povinen používat číslo své smlouvy.
Za každý započatý den prodlení uživatele s placením je poskytovatel oprávněn účtovat smluvní penále ve výši 0,1%.
V případě, že je uživatel v prodlení s placením, je poskytovatel oprávněn bez náhrady zrušit uživateli poskytování služeb a
smazat jeho veškerá data na prostředcích poskytovatele.

čl. 4
Povinnosti poskytovatele
1)
2)

Poskytovatel je povinen uživatele vhodným způsobem a je-li to v jeho možnostech i s dostatečným předstihem informovat
o omezení, přerušení, změnách nebo jiných nepravidelnostech v poskytování služeb.
Ostatní povinnosti poskytovatele se řídí podle Všeobecných podmínek, které jsou součástí této smlouvy.

čl. 5
Povinnosti uživatele
1)
2)

V případě ukončení smluvního vztahu je povinen uživatel vrátit zapůjčené HW zařízení a to do jednoho týdne od ukončení
poskytované služby.
Ostatní povinnosti uživatele se řídí podle Všeobecných podmínek, které jsou součástí této smlouvy.

čl. 6
Závěrečná ujednání
1)
2)
3)
4)
5)

Poskytovatel není odpovědný uživateli za jakékoliv škody vzniklé odstoupením od smlouvy ani za škody způsobené
nedostupností sjednaných služeb.
Smlouvu ze strany uživatele lze vypovědět pouze písemnou formou i bez udání důvodu a to s výpovědní lhůtou 30 dní ode
dne doručení výpovědi. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne po dni po doručení poskytovateli.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu a je vyhotovena ve dvou vyhotoveních.
Každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení spolu s kopií Všeobecných podmínek.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

V Valašské Klobouky, dne 01.01.2018

V Valašské Klobouky, dne 01.01.2018

uživatel

+420 576 013 430

+420 602 974 700

Ing. Zbyněk Ritter, Pod Hájem 337, 76601 Valašské Klobouky | E-mail: ritter.zb@seznam.cz | WWW: www.etron.cz
Strana 2 / 2

