SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č.
uzavřená mezi
Zákazník:
Sídlo / Adresa:
Tel. kontakt:

IČ / Narozen:

(dále jen Zákazník)
Poskytovatel:
Sídlo:
Jednající:
IČ:

a
DOLCA.NET s.r.o.
Záhumení 153, Čavisov, 747 64
Ing. Jiří Mikošek – jednatel, Bc. Tomáš Drastich – jednatel
28583230 DIČ: CZ28583230 Č. účtu: 2600115185/2010
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 33158
(dále jen Poskytovatel)

Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje poskytovat zákazníkovi služby elektronických komunikací specifikované v této smlouvě,
za podmínek stanovených touto smlouvou a zákazník se touto smlouvou zavazuje platit cenu za poskytování
služeb.
Služba

Poznámka

Cena

DPH

Cena vč. DPH

Frekvence placení

Celkem
Platby
Cena uvedená výše je včetně DPH, za jeden kalendářní měsíc, pokud není uvedeno jinak (připojovací poplatek je
jednorázový). Platby se provádějí na účet poskytovatele u Fio banka, a. s.
Číslo účtu: 2600115185/2010
Variabilní symbol:
Variabilní symbol se uvádí povinně, bez něj nelze identifikovat platbu. Uživatel se v tomto případě vystavuje riziku
deaktivace služby. Peníze musí být připsány na účet poskytovatele nejpozději k 10. dni následujícího kalendářního
měsíce, jinak se platby řídí Všeobecnými podmínkami.
Zákazník prohlašuje, že:
1. se seznámil a souhlasí se specifikací služeb, ceníkem poskytovatele, Určením konkrétních rychlostí služeb a
se Všeobecnými podmínkami poskytovatele v platném znění (dále jen „Podmínky“), tyto obdržel a bere na
vědomí, že jsou součástí smlouvy;
2. byl seznámen s tím, že nesmí umožnit žádné třetí straně (s výjimkou osob sdílejících se zákazníkem
společnou domácnost) trvalé nebo přechodné užívání služeb a že neposkytnutí součinnosti v případě
podezření poskytovatele z porušení této povinnosti zakládá právo poskytovatele účtovat smluvní pokutu
(čl. 4.4. Podmínek).
Ostatní ujednání
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s 30denní výpovědní lhůtou s aktivaci služby od …….
Maximální, inzerovaná, běžně dostupná a minimální rychlost služby přístupu k internetu v pevném místě jsou
vymezeny v dokumentu Určení konkrétních rychlostí služeb, který je nedílnou součástí Smlouvy.
Zákazník:

Datum 01.03. 2021

Poskytovatel:

Podpis

Datum 01.03. 2021

Podpis

