SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ INTERNET

Číslo
smlouvy:…………….

Smluvní strany:

Guard Systems Microtel s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 94285
se sídlem:
V Třešňovce 136, Dolní Jirčany
252 44 Praha západ
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:
827073777/5500
IČ:
27073777
DIČ:
CZ27073777
Zastoupená:
Fuchs Martin - jednatel
dále jen poskytovatel

a
Obchodní firma nebo název, jméno, příjmení a titul fyzické osoby:
IČ nebo číslo občanského průkazu a datum narození fyzické osoby:
Ulice:

Číslo popisné/orientační:

Město (obec):

PSČ:

Telefon:
(+420)
Mobil:
(+420)
Bankovní spojení:
 Platba složenkou

Poschodí/místnost:
/
Přístup ke službě na adrese:
Fax:
(+420)
E-mail:

Číslo účtu/kód banky:

Specifický symbol:

x Platba bankovním převodem

 prohlašuji, že jsem vlastníkem nebo správcem nemovitosti a nemám námitek proti tomu, aby společnost Guard Systems
Microtel s.r.o., jako poskytovatel služby, v budově a na střeše provedla nezbytné práce pro zřízení přípojného bodu. Toto
prohlášení považuji za oznámení povolení vstupu v souvislosti s uvedenými činnostmi.
 prohlašuji, že jsem nájemcem, podílníkem, členem bytového družstva nebo majitelem bytové jednotky a vlastník, nebo správce
nemovitosti nemá námitek proti umístění zařízení na plášť budovy, popř. na balkon přináležející k bytu nebo bytové jednotce mnou
užívané.
 V případě, že nejste vlastníkem nemovitosti upozorňujeme na nutnost doložení Prohlášení vlastníka (správce) nemovitosti.
dále jen zákazník

uzavírají tuto smlouvu na poskytování služeb sítě Internet takto:

Guard Systems Microtel, s.r.o. , V Třešňovce 136, PSČ 252 44 Praha západ,
Tel : +420 296 384 999, Mobil: +420 608 383 338
e-mail: microtel@microtel.cz
www.microtel.cz

1.

Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi datovou službu uvedenou v bodě č.2 této smlouvy. Zákazník se zavazuje platit za
poskytnutou službu cenu dle aktuálního ceníku poskytovatele, konkrétní cena je uvedena v bodě č.3 této smlouvy.

2.

Specifikace datové služby

Rozhraním odpovědnosti za poskytovanou službu jsou výstupní svorky koncového zařízení poskytovatele.

3.

Cenová ujednání a platební podmínky
Zákazník se zavazuje platit za poskytování služby cenu uvedenou v této smlouvě a to dle platebních podmínek určených Všeobecnými
podmínkami poskytování veřejných služeb poskytovatele.
Neplnění platebních podmínek je považováno za hrubé porušení smlouvy.
Cena za datové služby za kalendářní měsíc bez DPH: ,- Kč
Cena za datové služby za kalendářní měsíc včetně 21% DPH po zaokrouhlení:

,- Kč

Jednorázová připojovací sada je fakturována samostatně, po uhrazení faktury se stává majetkem zákazníka.

4.

Ostatní ustanovení
Práva a povinnosti poskytovatele a zákazníka a další ustanovení provozu služby, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, se řídí
ustanoveními Všeobecných podmínek poskytování veřejných služeb společnosti Guard Systems Microtel, s.r.o.
Hlášení poruch: 24 hodin denně na tel. 608 383 338 formou SMS
Odstranění poruch: pracovní dny 9-17h

5.

Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž platí datum pozdějšího podpisu. Smlouva
nabývá účinnosti dnem aktivace služby poskytovatelem.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpověď této smlouvy musí být písemná. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet od
prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
V případě hrubého porušení smlouvy ze strany zákazníka je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
V případě nedodržení termínu splatnosti faktur bude zaslána upomínka o nezaplacení a účtován poplatek 50,- Kč.
Každá změna parametrů služby dle této smlouvy bude provedena na základě závazné objednávky zákazníka, která musí obsahovat
požadované základní parametry služby, případně dohodnuté ceny a termíny realizace.
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou, pořadově očíslovanými dodatky oboustranně odsouhlasenými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování veřejných služeb společnosti Guard Systems Microtel, s.r.o.

Zákazník

Guard Systems Microtel, s.r.o.
Martin Fuchs - jednatel

----------------------------------------------------------------------podpis / razítko /

V Praze dne:_._.202_

--------------------------------------------------------------------podpis / razítko /

V Praze dne:_._.2012_

Guard Systems Microtel, s.r.o. , V Třešňovce 136, PSČ 252 44 Praha západ,
Tel : +420 296 384 999, Mobil: +420 608 383 338
e-mail: microtel@microtel.cz
www.microtel.cz

