Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb VoIP
1. Smluvní strany
FIFEJDY.CZ s r.o.
Se sídlem: Frýdecká 77/86, 739 32 Vratimov
IČ: 27776956
DIČ: CZ 27776956
Zastoupené p. Markem Ivanem, jednatelem společnosti
(dále jen „Poskytovatel“)
a
Obchodní jméno: ____________________________________
Jméno a příjmení: ____________________________________
Se sídlem: (ulice) __________________________________, (PSČ) ________ (město) _______________
IČ/rok narození: ______________________________, DIČ: ______________________________
Tel.: ______________________________, e-mail: ______________________________
Kontaktní osoba pro technické záležitosti
Jméno a příjmení: ____________________________________
Tel.: ______________________________, e-mail: ______________________________
(dále jen „Účastník“)
2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout za odměnu Účastníkovi telekomunikační služby podle příslušných
podmínek a technických specifikací a v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích,
v platném znění, a se zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.
2.2 Předmětem závazku Účastníka je povinnost řádně a včas hradit sjednanou cenu poskytovaných služeb.
2.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1, Příloha č. 2 a dále dokumenty uvedené a podepsané smluvními stranami
jako další přílohy a dodatky této smlouvy.
Příloha č.1 - Platný Ceník volání a služeb v síti FIFEJDY.CZ
Příloha č.2 - Platné Všeobecné podmínky pro poskytování hlasové komunikace VoIP PHONE Fifejdy.cz s.r.o.
2.4 Dojde-li mezi jednotlivými dokumenty tvořícími smlouvu k rozporu nebo dvojímu výkladu, je rozhodujícím dokumentem pro výklad
tato Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb a poté přílohy v pořadí podle článku 2.3.

3. Platební podmínky a cena
3.1 Účastník je povinen za poskytnutou telekomunikační službu hradit cenu ve výši určené dle platného Ceníku volání a služeb v síti
FIFEJDY.CZ na základě vystavené faktury Poskytovatelem za zúčtovací období.
3.2 Ceny za objednané služby a uskutečněné hovory se řídí platným Ceníkem služby, který je umístěn na www stránkách Poskytovatele
služby na adrese http://www.fifejdy.cz
3.3 Za poskytnuté telekomunikační služby vystaví poskytovatel účastníkovi na vyžádání daňový doklad.

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou se sjednanou minimální dobou užívání služby 6 měsíců, pokud není uvedeno jinak v příloze
4.2 Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemně a musí být podepsány oběmi smluvními
stranami.
4.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každé má hodnotu originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4.4 Tato smlouva a její přílohy ruší veškerá jiná předchozí ústní nebo písemná ujednání, vztahující se k předmětu této smlouvy.
4.5 Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud není tento den totožný, pak nastává dnem dodání
potvrzeného návrhu smlouvy druhé smluvní straně.
4.6 Smluvní vztah založený touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, Smlouvou a všemi přílohami uvedených v bodu 2.3
této smlouvy.

V ……………....................... dne ……………………..... 20....

........................................
Účastník

.........................................
Poskytovatel

