SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č.
uzavřená v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
IČ / Narozen:

Zákazník:
Sídlo /
Adresa:
Tel. kontakt:

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

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 a se Všeobecnými
podmínkami poskytovatele v platném znění (dále jen „Podmínky“), tyto obdržel a bere na
vědomí, že jsou součástí smlouvy;
2. uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle přílohy Souhlas se
zpracováním osobních údajů, v rozsahu údajů uvedených na smlouvě a na dobu trvání
smlouvy, a to i pro marketingové či obchodní účely;
3. bere na vědomí, že pokud nevrátí poskytnuté zařízení včas a v pořádku dle čl. 5.5. Podmínek,
poskytovatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši až 100% ceny zařízení;
4. 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
Tímto se celá smlouva stává smlouvou uzavřenou na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 24
měsíců
a s aktivací služby od 15. 01. 2020.
Zákazník:

Poskytovatel:

Datum 15. 01. 2020 Podpis

Datum 15. 01. 2020 Podpis

