Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

Číslo smlouvy:
Párovací symbol:
Poskytovatel
Obchodní firma
IČ:
Sdlo:
Spisová značka:
Zastoupená:
Číslo bankovního spojení:

MITEL a.s.
25675036
Dobrušská 1797/1, 147 00 Praha
C 60203 vedená u Městského soudu v Praze
Richardem Mikešem, předsedou představenstva
27‐2605250247/0100

Účastník
Jméno, Příjmení/obchodní firma:
ID zákazníka
Datum narození/ rodné číslo/ IČ:
Trvalé bydliště/ sídlo:
Telefon:
Mail:
Číslo OP / pasu / DIČ:
Adresa umístění zařízení spoje (zařízení, port)
Pokud se liší od adresy sídla/bydliště
Fakturační adresa
Pokud se liší od adresy sídla/bydliště
Způsob platby
Specifikace služby
Internet ‐ typ služby
Internet + TV zvýhodněné balíčky
Interaktivní TV ‐ základní nabídka
Interaktivní TV ‐ rozšířená nabídka
Interaktivní TV ‐ rozšířená nabídka 1.bal.
Interaktivní TV ‐ rozšířená nabídka 2.bal.
IP telefonie
Telefonní číslo pro převod zařízení
Celková cena objednaných služeb
Instalační jednorázový poplatek ‐ aktivace služby internet :
Minimální doba trvání smlouvy

SML_EK_V02.0
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Veškeré ceny uvedené v této smlouvě jsou včetně DPH v zákonné výši.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

Číslo smlouvy:
Párovací symbol:
1. Služba elektronických komunikací
1.1. Na základě této smlouvy se Poskytovatel zavazuje Účastníkovi poskytovat službu elektronických komunikací (dále jen „služba“) v
rozsahu a za technických podmínek dle „specifikace služby“, a Účastník se zavazuje Poskytovateli za tuto službu platit cenu.
Poskytovaná služba se řídí specifikací dle všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO‐S/1/08.2020‐9.
2. Trvání smlouvy
2.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou/určitou.
2.2. Možnosti výpovědi této smlouvy stejně jako délka výpovědní lhůty jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách
společnosti MITEL a.s, (dále jen „VOP‐EK“).
3. Cena za poskytovanou službu
3.1. Za službu poskytovanou na základě této smlouvy je Účastník povinen platit cenu ve výši sjednané v odstavci „specifikace služby“.
3.2. Termín a způsob účtování ceny jakož i platební podmínky jsou stanoveny ve VOP‐EK.
3.3. Aktuální informace o nabídce a cenách veškerých služeb provozovaných Poskytovatelem jsou k dispozici na webových stránkách
Poskytovatele.
4. Technické parametry/protokol o předání služby
5.1. Technické parametry jsou zazanamenány v Protokolu o předání služby
6. Dostupnost služby
6.1. Bližší údaje o dostupnosti služby jsou uvedeny v ust. čl. 2 VOP‐EK.
7. Ostatní ujednání
7.1. Tato smlouva nezahrnuje žádná ostatní ujednání.
8. Závěrečná ustanovení
8.1. Podpisem této smlouvy Účastník potvrzuje, že mu byla služba předána v plně funkčním stavu a s parametry odpovídajícími
8.2. Tato smlouva se řídí platným právním řádem České Republiky.
8.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou VOP‐EK a Informace pro účastníky dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/2120 a další v souladu s ust. 1.2. VOP‐EK.
8.4. Podmínky pro přerušení, obnovení a ukončení poskytování služby jsou obsaženy ve VOP‐EK.
8.5. Způsob uplatnění reklamace vad služby či vyúčtování ceny včetně lhůt se řídí VOP‐EK a Reklamačním řádem pro EK.
8.6. Smluvní pokuty za nedodržení či porušení smluvních povinností stejně jako ujednání o náhradě škody a vrácení peněz se řídí VOP.
8.7. Tato smlouva je platná a účinná ode dne svého podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platností originálu. Jedna každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
8.9. Tuto smlouvu je možno doplňovat či měnit pouze písemnými dodatky.
8.10. Podpisem této smlouvy Účastník potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem a taktéž s obsahem VOP‐EK a dalšími dle ust. 1.2.
VOP‐EK, rozumí jim, souhlasí s nimi, akceptuje jejich závaznost pro daný právní vztah a že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
8.10. Tato smlouva ruší platnost všech smluv označených stejným číslem uzavřených před datem uzavření této smlouvy.
8.12. Informace o ochraně osobních údajů jsou součástí smluvní dokumentace. Tyto informace jsou zároveň uveřejněny na webových
stránkách Poskytovatele v sekci "O nás" a oddílu "Dokumenty".

V Mladé Boleslavi, dne:

____________________________
za poskytovatele:
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____________________________
za účastníka:

