
Ukázkový uživatel

251 64 Mnichovice

Společnost je zaregistrována u Městského soudu v Praze od 26.6.2002 pod spisovou značkou: oddíl C., vložka 88375

zastoupená jednatelem Davidem Válkou, dále jen poskytovatel a

uzavřená mezi společností iChoice spol. s r.o., se sídlem Nádražní 160,  251 64  Mnichovice  IČ: 26702215,  DIČ: CZ26702215

I. Účastníci:

00000

Telefon:

Mobilní telefon:

Email:

Variabilní symbol:

Jméno a přijmení 

Ulice:

PSČ a místo:

R.Č. / IČ:

DIČ:
dále jen uživatel

Smlouva

o poskytování a zprostředkování telekomunikačních služeb

Poskytovatel se zavazuje uživateli poskytovat nebo zprostředkovat objednané služby v níže uvedeném rozsahu tzv. objednané 

služby. Uživatel se za tyto služby zavazuje platit stanovené poplatky. Poskytování a zprostředkování těchto služeb se dále řídí 

platnými všeobecnými podmínkami poskytovatele.

II. Předmět smlouvy

Místo odběru služeb: Ukázkový uživatel  251 64 Mnichovice

Čislo smlouvy: 00000

III. Objednané služby

Minimální doba užívání služby:           24 měsíců

Aktivace služby:                               1 Kč bez DPH - Standardní aktivace služby je 990 Kč bez DPH

Název služby:                                   ČeskáSíť.net Air 10Mb

Měsíční finační závazek:                   419 Kč bez DPH

Perioda fakturace:                             měsíčně dopředu

 

IV. Poplatky – platební podmínky

Uživatel se zavazuje zaplatit jednorázové, vstupní poplatky uvedené v odstavci III. nejpozději při podpisu této smlouvy, dále se 

uživatel zavazuje platit na účet poskytovatele pravidelné poplatky za objednané služby, uvedené v odstavci III. a to vždy předem, 

nejpozději k 20-tému dni v měsíci předcházejícím období poskytování objednaných služeb.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a uživatel 

jeden. Tuto smlouvu lze vypovědět až teprve uplynutím ochranné lhůty, která je uvedena v odstavci III minimální doba užívání 

služby a počíná běžet dnem zprovoznění výše objednaných služeb. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Provozní podmínky -

Specifikace služby. Uživatel prohlašuje, že byl při podpisu této smlouvy seznámen s všeobecnými podmínkami poskytovatele

ze dne 1.7.2014

V. Závěrečná ustanovení

V Říčanech dne: 01.01.2014

00000Číslo smlouvyVerze 2014 revize č.1

Za uživatele

Ukázkový uživatel

Za poskytovatele

David Válka

iChoice spol. s r.o.



Příloha

Provozní podmínky - Specifikace služby

Čislo smlouvy: 00000

Objednané služby:

Služba je objednána s minimálním finančním plněním dle této smlouvy a zároveň minimální dobou užíváním 24 měsíců. V případě 

nedodržení tohoto minimálního závazku je dohodnuta smluvní pokuta ve výši šesti měsíčních paušálů a doplacení slevy z aktivace

(rozdíl zaplacené aktivace a standardní aktivace dle této smlouvy).

ČeskáSíť.net - Air 10Mb:

Rychlost připojení: Maximální rychlost stahování 10Mb, maximální rychlost nahrávání 4096kbps. Agregace služby: 1:25, bez 

omezení přenesených dat

V Říčanech dne: 01.01.2014

00000Číslo smlouvyVerze 2014 revize č.1

Za uživatele

Ukázkový uživatel

Za poskytovatele

David Válka

iChoice spol. s r.o.


