
Smlouva o poskytování služby GPON 50M 

ID: 0001

Služba  GPON 50M  

Uzavřená mezi smluvními stranami na dobu neurčitou.

A. Účastník B. Poskytovatel

Obchodní jméno Obchodní jméno

      INFAS a.s.

IČ/RČ DIČ IČ DIČ

            64948765 CZ64948765

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u * Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

      B 3663 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlem v ulici Sídlem v ulici

      Bořivojova 99

Město PSČ Město PSČ

            Praha 3 130 00

Zastoupený/á („Oprávněný zástupce“) Bankovní spojení Číslo účtu

      KB a.s., Praha 7431650277/0100

Jméno a příjmení kontaktní osoby Zastoupený/á („Oprávněný zástupce“)

      Ing. Miloš Červinka

Pevný telefon Fax

            * týká se pouze společností zapsaných v obchodním rejstříku

Mobilní telefon E-mail

           

1. Předmět Smlouvy

Na základě této smlouvy o poskytování služby (Smlouva) se Poskytovatel zavazuje poskytovat Účastníkovi telekomunikační službu (Služba)
a Účastník se zavazuje platit cenu za poskytování Služby.

Podmínky pro poskytování Služby, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě této Smlouvy, stanoveny v níže uvedených
dokumentech a) b) c) (Dokumenty). V případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty mají přednost ustanovení Smlouvy, resp. jejích
dodatků. V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých Dokumentů, mají přednost dokumenty v následujícím pořadí:

a) Specifikace služeb („Specifikace“), novější Specifikace má přednost před původní
b) Ceník Služby („Ceník“), novější Ceník má přednost před původním
c) Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti INFAS, a.s. („Podmínky“)

2. Cena a její splatnost

Cena za Službu, platná ke dni podpisu této Smlouvy, je uvedena ve Specifikaci resp. v Ceníku, který je Přílohou této Smlouvy, a podléhá
pravidlům splatnosti podle příslušných ustanovení Podmínek.

Cena Služby bude účtována měsíčně.
Ceny jsou bez DPH, které bude účtováno v zákonné výši.

Faktury budou zasílány:

V českém jazyce v anglickém jazyce

Elektronicky na e-mail v záhlaví této Smlouvy Elektronicky na tento e-mail:       

Písemně na adresu v záhlaví této Smlouvy Písemně na tuto adresu:

Obchodní jméno

     

Ulice Číslo popisné

           

Město PSČ
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Smlouva o poskytování služby OBYV Optika 

 
Faktury budou účastníkem hrazeny:

převodem z bankovního účtu inkasem

Bankovní spojení Číslo účtu

           

Variabilní symbol                            Specifický symbol

                                                       

Splatnost faktur(y) je 14 dní. Vznikne-li  pochybnost o doručení písemností (faktura, upomínka,..) při doručovaní poštou, považuje se
písemnost za doručenou třetím dnem od jejího podání na poštu. Při elektronické komunikaci prostřednictvím e-mailu se považuje
písemnost za prokazatelně doručenou do jednoho pracovního dne ode dne prokazatelného zaslání na e-mailovou adresu uvedenou
ve Smlouvě.

Účastník se zavazuje uhradit cenu předmětu plnění dle Smlouvy včas a bez prodlení. Neuhradí-li účastník fakturu do 15 dnů ode dne
splatnosti, mohou být Účastníkovi vystavovány zpoplatněné upomínky. Účastník souhlasí s tím, že cena jedné upomínky je 100 Kč.
Dále Účastník souhlasí s tím, že mu může být vyčíslen úrok z prodlení, který činní 0,05% denní sazby z neuhrazených plateb za
služby po termínu splatnosti i z upomínky. Neuhradí-li v termínu Účastník upomínanou částku v písemné Upomínce, může mu být
služba omezena do doby úplné úhrady všech pohledávek Účastníka. 

Úhrady Účastníka se váží vždy k nejstarší dlužné částce.    
Neuhradí-li Účastník fakturu do 30 dnů ode dne splatnosti, Služba mu může být pozastavena. 

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Číslované dodatky ke Smlouvě mohou být vypracovány na základě požadavku některé ze smluvních stran. Veškeré změny lze
provádět  pouze  písemně.  Další  služby,  nebo  změny  stávajících  služeb,  zabezpečované  Poskytovatelem  mohou  být  formou
vyplněním nové Specifikace.  Po akceptaci  ze strany Poskytovatele  se nová Specifikace stává součástí  této Smlouvy.  Účastník
podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem Dokumentů dle čl. 1 a obdržel je po jednom výtisku.

3.2 Doba trvání Služby na dobu určitou se počítá ode dne nepochybného využívání Služby (např. dle Předávacího protokolu,…) podle
poslední Specifikace. 

3.3 Smlouvu na dobu neurčitou mohou obě smluvní strany vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být
doručena druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo elektronicky. Výpovědní doba činí 30 dní.

3.4 Jednotlivé služby se předávají Účastníkovi dnem uvedeným ve Specifikaci nebo v Předávacím protokolu (příp. dnem doložitelného
nepochybného využívání služby). 

3.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jedno vyhotovení obdrží Účastník a druhé Poskytovatel.
3.6 V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů se Službou volejte Oddělení péče o zákazníka:

Dispečink (servisní linka)  tel.: 322 318 003  e-mail: servis@infas.cz
Obchodní oddělení:            tel.: 322 318 003, e-mail: servis@infas.cz
.

V                             dne       V Poděbradech dne      

.................................................. ..................................................

Oprávněný zástupce Účastníka Oprávněný zástupce Poskytovatele
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