SMLOUVA č.
O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VoIP
I. SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel:

TkomNET s. r. o.
Maltézské náměstí 537/4, 118 00 Praha 1
IČ: 46968865
DIČ: CZ46968865
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175026
zastoupený: Ing. Vojtěch Chrenko, jednatel
telefon: +420 571 894 750
e-mail: tkom@tkom.cz
servis: +420 773 900 876
korespondence: Osvobození 1672, 686 04 Kunovice

Zákazník:

jméno
Adresa trvalého bydliště:
Datum narození:
telefon:

e-mail:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY A CENY
Sjednané služby:

VoIP telefonování

cena: dle platného ceníku telefonování VoIP

Frekvence plateb:

měsíční / kredit

datum zahájení:

přihlašovací jméno:

heslo:

Správa telefonního účtu: https://voip.tkom.cz
Dodávané zařízení: majetek Zákazníka:
Specifikace telefonních a faxových čísel
Číslo

Způsob získání čísla

Typ použití

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout za odměnu Zákazníkovi telekomunikační služby dle
Obchodních podmínek ze dne 01. 12. 2016.
2.2 Předmětem závazku Zákazníka je povinnost řádně a včas hradit sjednanou cenu poskytovaných služeb.
2.3 Zákazník je povinen za poskytnutou telekomunikační službu hradit cenu ve výši určené dle platného Ceníku
telefonování VoIP TkomNET s.r.o. na základě vystavené faktury Poskytovatelem za zúčtovací období.
2.4 Vyúčtování hovorného je provedeno dle skutečného objemu hovorů v příslušné periodě dle Ceníku.
2.5 Platný Ceník telefonování VoIP TkomNETs.r.o. je umístěn na stránkách Poskytovatele na adrese http://www.tkom.cz
2.6 Na žádost Účastníka Poskytovatel přenese požadované číslo, Poskytovatel tuto službu zpoplatní poplatkem ve výši
1.000,- bez DPH.
2.7 Volání na nouzové linky je přístupné a zdarma.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky poskytování telekomunikačních služeb TkomNET s.r.o. ze dne
01. 12. 2016.
3.2 Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami poskytování telekomunikačních služeb TkomNET
s.r.o. ze dne 01. 12. 2016 a ceníkem služeb, a že s nimi souhlasí.
3.3 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů; minimální doba užívání služby je 12 měsíců.
3.4 Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemně a musí být podepsány oběma
smluvními stranami.
3.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každé má hodnotu originálu. Každá strana obdrží po
jednom vyhotovení. Je platná dnem podpisu a účinný dnem zahájení dohodnuté služby poskytovatelem.
3.6 Veškeré změny a doplňky se řeší písemnou formou dodatku k této smlouvě nebo uzavřením smlouvy nové, přičemž
předchozí smlouva, její dodatky a přílohy zanikají.

V Praze dne
_______________________ jméno
podpis Zákazník

____________________ TkomNET s. r. o.
podpis Poskytovatel

