Smlouva o poskytování internetových služeb

číslo IW21xxx

(dále jen Smlouva)
uzavřená mezi smluvními stranami
A. Provozovatel:
Obchodní jméno:
IČ:
DIČ:
Číslo osvědčení ČTÚ:
Zastoupená (oprávněný zástupce):
Adresa sídla:
Provozovna:
Telefon/mobil (hot-line):
E-mail:
Bankovní spojení:

Alfa´95 BM, spol. s r. o.
63474832
CZ63474832
3787
Ing. Zdeněk Rybníček, jednatel společnosti
Vohnoutova 8, Brno 625 00
Pastrnkova 43, Brno 615 00
515 535 444, 603 475 990
alfa95@alfa95.cz
ČSOB
číslo účtu: 123290562/0300

B. Zákazník:

Jméno a příjmení
Adresa trvalého bydliště:
Adresa připojení:
Telefon mobilní:
Telefon pevná linka:
Kontaktní e-mail:
Doklad totožnosti (OP, pas, ŘP)

1. Předmět Smlouvy
1.1 Touto smlouvou se Provozovatel zavazuje pro Zákazníka zajistit následující služby:
□

bezdrátový přístup k Internetu Wifi xxxxx o rychlosti až xx Mb/s sdíleně

1.2 Podmínky pro poskytování Služby, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě
této Smlouvy, stanoveny ve Všeobecných podmínkách využívání služeb sítě Alfa´95 (Podmínky),
které jsou nedílnou součástí Smlouvy.
2. Úhrada ceny
2.1 Cena za plnění předmětu této Smlouvy činí měsíčně
□

xxx Kč bez DPH (xxx Kč s 21% DPH)

2.2 Cena plnění je stanovena dohodou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že cena může být
upravována podle aktuálního ceníku a podle typu poskytované služby. Poskytovatel je povinen tuto
změnu zveřejnit ve lhůtě nejméně 30 dnů předem. Tato změna ceny bude potvrzena písemným
dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
2.3 Úhrada ceny za sjednané služby je splatná na základě této Smlouvy jedenkrát měsíčně platbou na
účet Alfa´95 nebo v hotovosti na pokladně provozovny Pastrnkova 43, Brno 615 00 a to k 15. dni
aktuálního měsíce.
2.4 V případě zahájení platnosti Smlouvy, kdy služby dle čl. I Smlouvy budou poskytovány neúplný
kalendářní měsíc, bude cena úměrně snížena podle skutečného plnění.
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2.5 Faktury budou zasílány:
□
□
□
□

na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy
na tuto adresu:…………………………………..
elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy
nebudou zasílány

2.6 Faktury budou Zákazníkem hrazeny:
□

Hotově

□

Bankovním převodem z účtu číslo: ……………………………..

□

Trvalým příkazem z účtu číslo:………………………….

Variabilní symbol: 21xxx

3. Doba trvání smlouvy
3.1 Smlouva se uzavírá na:
□

dobu neurčitou

□

na dobu …… měsíců

a nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3.2 Služba bude zprovozněna od ……..
3.3 Smlouva je oboustranně vypověditelná s měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet
ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně (viz Podmínky).
4. Závěrečná ustanovení
4.1 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden
výtisk.
4.2 Tuto Smlouvu lze měnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
4.3 Touto Smlouvou se ruší smlouvy stejného nebo obdobného obsahu, které byly mezi smluvními
stranami uzavřeny v předchozí době.
4.4 Obě smluvní strany prohlašují, že jim je obsah Smlouvy srozumitelný. Na důkaz souhlasu připojují
obě smluvní strany svoje podpisy.
4.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky využívání služeb sítě ALFA´95 a
Specifikace služeb.

V Brně, dne ………….

Podpis:……………………………………………

Podpis:………………………………………….

oprávněný zástupce Provozovatele

Zákazník
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