ČÍSLO SMLOUVY

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
(dále jen „Smlouva“)
1. Smluvní strany
1.1. Zákazník
Obchodní firma
Příjmení
Jméno
Rodné číslo
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Oprávněný zástupce
Kontaktní osoba
Mobil, telefon
E-mail

Sídlo / bydliště zákazníka

Zasílací adresa
(pokud se liší od sídla/bydliště)
Místo určené pro zřízení služby
(pokud se liší od sídla/bydliště)
Přepis smlouvy č.
Kód obchodního zástupce

Vyplněné údaje se musí shodovat s údaji Zákazníka, uvedenými na Vašem Vyúčtování za telekomunikační služby od společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Zákaznický servis
Průmyslová 526, 530 03 Pardubice
Telefon +420 466 750 341
FAX +420 466 750 349
e-mail: info@ts-voice.cz

1.2 Poskytovatel
TS-Voice, s.r.o., se sídlem U Papírny 9/614, 170 00 Praha 7
zastoupená níže podepsanou oprávněnou, resp. zmocněnou osobou
IČ: 28498381, DIČ: CZ28498381, bankovní spojení: 17994523 / 0300
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 145998.

2. Předmět smluvního vztahu
Telefonní číslo, na kterém bude poskytována hlasová služba
Referenční číslo
Služba

Typ přípojky
Jednorázová platba

,,,,,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

HTS
Měsíční platba

Dle ceníku
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč

Ceny za poskytované služby jsou uvedeny v korunách českých (Kč) bez DPH.

3. Doba užívání služby
3.1 Smlouva se sjednává na dobu neurčitou s minimální dobou užívání služby 12 měsíců. Výpovědní doba po uplynutí minimální
doby užívání je 3 měsíce.

4. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1 Na poskytování Služby vymezené Smlouvou a přílohami se pro obě smluvní strany vztahují ustanovení platných Všeobecných
podmínek, ev. Provozního řádu služby a Technické specifikace, pokud nebyly touto Smlouvou dohodnuty jiné podmínky.
4.2 Zákazník prohlašuje, že se seznámil s aktuálním ceníkem služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy a akceptuje jej.
4.3 Strany se dále dohodly, že v návaznosti na ustanovení článku 6. Všeobecných podmínek si Poskytovatel vyhrazuje právo
pozměnit Službu též z důvodů změny Služby ze strany dodavatele Služby Poskytovateli.
4.4 V případě nedodržení minimální doby užívání služby sjednané ve smlouvě je Zákazník povinen doplatit plnou cenu poskytnutého
koncového zařízení, jež mu bylo Poskytovatelem prodáno za zvýhodněnou cenu.

5. Závěrečná ustanovení
5.1 Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za pro ně nápadně nevýhodných podmínek.
5.2 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Všeobecné podmínky, Ceník, Provozní řád a Technická specifikace
služby. Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že souhlasí se zněním Smlouvy a jejích příloh včetně Všeobecných podmínek, s
jejichž plným zněním se seznámil.
5.3 V případě ukončení smlouvy uhradí zákazník poskytovateli poplatek za zrušení služby podle platného ceníku Poskytovatele.

6. Prohlášení zákazníka
Potvrzuji, že jsem účastníkem společnosti Telefónica O2 ČR, pro telefonní stanici s uvedeným účastnickým číslem, anebo
zplnomocněn jednat jménem tohoto účastníka. Potvrzuji, že všechny údaje uvedené v tomto formuláři jsou správné. Zplnomocňuji
Poskytovatele ke všem ukonům nutným k aktivaci nebo změnám této služby. Čestně prohlašuji, že jsem pro požadovaný typ služby
řádně ukončil smluvní vztah s předchozím provozovatelem (pokud byl uzavřen).

V Hradci Králové dne

V ………………………………………………… dne ………………………..

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Jméno a podpis oprávněného zástupce Poskytovatele

Jméno a podpis Zákazníka nebo jeho oprávněného zástupce

