Smlouva c. CZ-XXXXXXXX-VZOR-!
o poskytování telekomunikačních služeb,
uzavřená v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích

A. Účastník

B. Operátor

Obchodní jméno/Jméno a příjmení:

Obchodní jméno/Jmeno a prijmeni:
Techcom s.r.o.

IČO:

DIČ/RČ:

IČO: 25904507

Sídlo/Adresa:

DIČ/RČ:CZ25904507

Sídlo/Adresa: Dětmarovice 85
PSČ:

Obec:

PSČ: 735 71

Obec: Dětmarovice

Opravněný k podpisu:

Opravněný k podpisu: Jiří Jendryščík

Bankovni spojeni:

Bankovni spojeni: 2900312113/2010 FIO Banka a.s.
E-mail:

Tel.:

Tel.: +420 596 550 240

E-mail: techcom@techcom.cz

1. Preambule
1.1 Operátor prohlašuje že je oprávněn k poskytování veřejné dostupných služeb elektronických komunikací. Účastník prohlašuje že má zájem tyto služby využívat.

2. Předmět smlouvy
2.1 Operátor se zavazuje účastníkovi zprostředkovaně poskytnout službu elektronických komunikací.
2.2 Popis konkretních udaju o poskytovaných službach je uveden ve specifikacích.

3. Doba trvání smlouvy
3.1 Tato smlouva je účinná okamžikem podpisu obou stran. Pokud nejsou podepsány v jeden den, účinnost vzniká pozdějším podpisem.
3.2 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů.

4. Údaje pro platbu
4.1 Váš variabilní symbol pro platby kreditu:
4.2 Naše číslo účtu:

XXXXXXXX
2900312113/2010

4.3 Jakákoliv platba na náš účet pod tímto variabilním symbolem bude brána jako platba kreditu. Váš kredit bude navýšen okamžitě po připsání na náš účet.

5. Závěrečná ustanovení
5.1 Účastník je povinen dodržet ustanovení obchodních podmínek operátora.
5.2 Povinné náležitosti smlouvy podle § 63 odst. 3 jsou uvedeny ve specifikacích a ve Všeobecných podmínkách operátora.
5.3 Jsou-li v rozporu ustanovení specifikace, má přednost novější specifikace, jsou-li v rozporu specifikace a Všeobecné podmínky, má přednost specifikace.
5.4 Uživatel svým podpisem stvrzuje souhlas se Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací operátora,

potvrzuje že se s nimi seznámil a jsou pro něj závazné.
5.5 Smlouva a specifikace jsou vystaveny ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy a specifikace.
5.6 Smluvní strany potvrzuji, že tato smouva nebyla uzavřena v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.

V ....................................................., dne: ..

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

V .................. dne:..

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

Jiří Jendryščík
Oprávněný zástupce Účastníka

Oprávnený zástupce Operátora

