Smlouva o poskytování telekomunika ních mobilních služeb
1. Smluvní strany

OS Náš-Net.org
Dlouhá 31, 741 01 Nový Ji ín
I : 266 50 029
DI : CZ 266 50 029
(dále jen „Poskytovatel“)
a
Obchodní jméno:

__________________________________

Jméno a p íjmení:

__________________________________

Se sídlem: (ulice)

_______________, ps : ________ m sto:

I /rodné íslo ( .op.):

_______________, DI : ____________________________

____________

Tel.: _______________________________, e-mail: ___________________________
Kontaktní osoba pro technické záležitosti :
Jméno a p íjmení: ___________________________________________________
Tel.: ______________________________, e-mail: _________________________
(dále jen „Ú astník“)
Sjednaná služba : _______________________ datový balí ek :

_____________

2. P edm t smlouvy
2.1 P edm tem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout za odm nu Ú astníkovi telekomunika ní služby podle
p íslušných podmínek a technických specifikací a v souladu s platnými právními p edpisy, zejména se zákonem . 151/2000 Sb. o
telekomunikacích, v platném zn ní, a se zákonem . 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném zn ní.
2.2 P edm tem závazku Ú astníka je povinnost ádn a v as hradit sjednanou cenu poskytovaných služeb.
2.3 Nedílnou sou ástí této smlouvy jsou p ílohy: P íloha . 1, P íloha . 2
P íloha .1 - Platný Ceník volání a služeb OS Náš-Net.org
P íloha .2 - Platné Všeobecné podmínky pro poskytování mobilních služeb OS Náš-Net.org
2.4 Dojde-li mezi jednotlivými dokumenty tvo ícími smlouvu k rozporu nebo dvojímu výkladu, je rozhodujícím dokumentem pro
výklad tato Smlouva o poskytování telekomunika ních mobilních služeb a poté p ílohy v po adí podle lánku 2.3.
3. Platební podmínky a cena
3.1 Ú astník je povinen za poskytnutou telekomunika ní službu hradit cenu ve výši ur ené dle platného Ceníku volání a služeb
v síti OS Náš-Net.org na základ Poskytovatelem vystavené elektronické faktury za zú tovací období ( zaslané na výše uvedený
e-mail ). Faktura v klasické papírové podob bude zaslána jen na vyžádání za poplatek 15,- K .
3.2 Ceny za objednané služby a uskute n né hovory se ídí platným Ceníkem služby, který je umíst n na www stránkách
Poskytovatele služby na adrese http://www.nas-net.org
4. Záv re ná ustanovení
4.1 Smlouva se uzavírá na dobu neur itou se sjednanou minimální dobou užívání služby 3 m síc , pokud není uvedeno jinak
v p íloze.
4.2 Jakékoliv zm ny nebo dodatky k této smlouv mohou být provád ny pouze písemn a musí být podepsány ob mi 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 p ílohy ruší veškerá jiná p edchozí ústní nebo písemná ujednání, vztahující se k p edm tu této smlouvy.
4.5 Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu ob ma smluvními stranami. Pokud není tento den totožný, pak nastává dnem
dodání potvrzeného návrhu smlouvy druhé smluvní stran .
4.6 Smluvní vztah založený touto smlouvou se ídí právním ádem eské republiky, Smlouvou a všemi p ílohami uvedených v
bodu 2.3 této smlouvy.

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

........................................
Ú astník

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

