
Smlo u va o  p o skyto ván í  s l u žeb  Tech Com

Smlouva číslo:

1. Smluvní strany
Provozovatel služeb TechCom

TechCom s.r.o.  Sídlo: Dětmarovice 85, IČ: 25904507 DIČ: CZ25904507
firma je zapsána v obchodním rejsříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24938
bankovní spojení: 8900032477 / 2600  Tel: 558 848 848  www.techcom.cz  obchod@techcom.cz

  

Uživatel služeb TechCom

Název (jméno) uživatele:   Patro:   Číslo bytu:   

Adresa-město:   ulice:   PSČ:   

IČ:      Dič: Bankovní spojení:   

Telefon:   email:   

Uzavírají tuto závaznou smlouvu o poskytování služeb Te chCom
2. předmět smlouvy

Předmětem smlouvy mezi TechCom s.r.o. jako provozovatelem služeb TechCom a uživatelem služby(služeb) TechCom je poskytnutí
služby(služeb) TechCom podle protokolu o předání služby.

2.1. Doba uzav ření smlouvy a zp ůsob úhrady služby

Doba uzav ření smlouvy Forma úhrady paušálního poplatku

Smlouva vázaná na měsíců

3. Závěrečná ustanovení

Doba,  na kterou je  uzavřena smlouva, začíná běžet  od následujícího kalendářního měsíce po spuštění  (aktivaci)  služby.  Úhradu
měsíčního paušálního poplatku provádí uživatel vždy nejpozději do 15. dne v měsíci na účet: 8900032477 / 2600, variabilní symbol: .
Aktivační poplatek se hradí jednorázově nejpozději do 7 dnů od vystavení daňového dokladu.

Připojení je provedeno prostřednictvím sítě TechCom. Zařízení přípojného bodu je vlastnictvím TechCom s.r.o., pokud není uvedeno
jinak. Souhlas majitele nemovitosti je nutnou podmínkou pro instalaci zařízení.

Aktuální platná verze Všeobecných obchodních podmínek(VOP) poskytování služeb TechCom společnosti  TechCom s.r.o.  a ceník
služeb účinný k datu podpisu Smlouvy je k dispozici na webových stránkách provozovatele.

Uživatel prohlašuje a činí nesporným, že všechny údaje jím uvedené jsou pravdivé a úplné, že byl seznámen s úplným obsahem VOP a
ceníkem služeb, s nimiž bez výhrad souhlasí.

Provozovatel  prohlašuje,  že identifikační  údaje,  jakými  jsou jméno a bydliště  uživatele,  budou použity  jen pro účely  konkretizace
uživatele, jakožto účastníka této smlouvy a uživatel s tímto bez výhrad souhlasí.

Tato smlouva je pro obě strany závazná a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost. Smlouva se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník zákoník v platném znění.

4. Podpisy smluvních stran

 Za provozovatele služby TechCom Za uživatele služby TechCom

 Podpis: ..................................... Podpis: .........................................

Datum: .............................. Datum: ..............................

   


