Číslo smlouvy/Klientské číslo/Specifický a Variabilní symbol

Smlouva o telekomunikačních službách
mezi

Poskytovatelem: Vladislav Heczko, 739 81 Milíkov 96, IČ: 732 30 014, DIČ: CZ680462830, č. účtu: 86-5784340267/0100
a

Účastníkem:
Příjmení, jméno, titul (nebo obchodní jméno):

Právní forma:

Ulice:

Číslo:

IČO (nebo číslo OP):

DIČ:

Obec:

Datum narozeni:

Telefon: +420

PSČ:

/

Mobil: +420

Statutární orgán (vyplňuje jen právnická osoba):
Technický kontakt: +420

E-mail:
Bankovní spojení:
Telefon/mobil: +420

E-mail:

Telefon/mobil: +420

Adres Účastníka – adresa zasílaní písemností, vyúčtování a upomínek (vyplňuje se jen v případě, jestli je jiná jako adresa Účastníka)
Příjmení, jméno, titul (nebo obchodní jméno):
Ulice:

Číslo:

P. O. BOX:
Obec:

PSČ:

E-mail:

Adresa umístění koncového zařízení (instalační adresa)
Příjmení, jméno, titul (nebo obchodní jméno):
Ulice:
1. Předmět
smlouvy

Číslo:

Telefon:
Obec: PSČ:

Poschodí/č. bytu:

Předmětem smlouvy je poskytování hlasových služeb BeskydTel Účastníku poskytovatelem podle dokumentu „Všeobecné podmínky poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací Vladislav Heczko, 739 81 Milíkov č. 96, IČ: 73230014, DIČ: CZ680462830“ nacházejích se na internetové
adrese www.beskydnet.cz, které včetně příloh tvoří nedělitelnou součást této smlouvy; uživatel potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými podmínkami,
souhlasí s nimi a přijímá je bez výhrad.
Účastník, jež je spotřebitelem, tímto výslovně požaduje ve smyslu ustanovení § 1834 zák. č. 89/2012 Sb občanský zákoník, aby Poskytovatel bezodkladně
zahájil a začal s poskytováním sjednaných Služeb před uplynutím lhůty uvedené v ustanovení § 1829 a následující zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
Účastník, jež je spotřebitelem, tímto prohlašuje, že byl poučen Poskytovatelem ve smyslu ustanovení § 1829, § 1834 a 1837 zák. č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, což stvrzje svým níže uvedeným podpisem.

2. Předání služby

Poskytovatel při podpisu této smlouvy odevzdává Účastníkovi do užívání níže uvedená koncová zařízení (dále jen „zařízení“). Neoznámi-li Účastník ve
lhůtě 3 dnů od podpisu této smlouvy poskytovateli námitku v rozsahu funkčnosti koncového zařízení, platí, že koncová zařízení a služby byly Účastníkovi
řádně a bezvýhradně předány a poskytnuty dnem jejich předání uživateli.
V případě, že poskytovatel neodevzdá a nezahájí s poskytováním služby při podpisu této smlouvy, zavazuje se je poskytnout Účastníkovi a předat do
užívání níže uvedené koncová zařízení podle této smlouvy do 30 dnů od jejího podpisu.
Odevzdání a převzetí koncového zařízení a služeb Účastník potvrdí poskytovateli podpisem této smlouvy.

3. Poskytovaná služba a cena služby

Počet

Cena s DPH/ks

Telefonní linka přes internet – podrobný on-line výpis vyúčtování hovorného:

,- Kč

Telefonní ústředna – Virtuální 10 / 30 nebo Fyzická 50 / 100 / 500 / 1000:

,- Kč/měsíc

Aktivace telefonní linky / linek:

,- Kč

Aktivace telefonní ústředny:

,- Kč

Přidělení nových telefonních čísel:

,- Kč

Převod stávajících telefonních čísel:

,- Kč

Měsíční poplatek za správu a vedení telefonní linky / linek:

,- Kč

Sjednaný měsíční závazek, tj. minimální fakturovaná částka:

,- Kč/měsíc

4. Parametry poskytované služby
Volací limit ( FlexiStop ) – na linku/měsíc (s DPH):
Adresa zákaznické zóny on-line výpisu:

,- Kč Volací limit ( FlexiStop ) – na účet/měsíc (s DPH):
Adresa registrace telefonu:

http://sip.beskydtel.cz

Uživatelské jméno do zákaznické zóny:

http://sip.beskydtel.cz

,- Kč
port 5060

Heslo do zákaznické zóny:

Upozornění:
U hlasových Služeb je poskytován přístup k číslům tísňového volání na území České republiky. V souvislosti s tísňovým voláním Poskytovatel informuje, že údaje o lokalizaci u
geografických čísel a lokalizace je možná, pokud zařízení je umístěno a provozováno na sjednaném místě ve smlouvě z koncového bodu účastníka. U negeografického čísel nelze
takto určit lokalizaci.
Parametry telefonní linky č.

Přihlašovací jméno:

Heslo:

Zobrazované číslo:

Parametry telefonní linky č. -

Přihlašovací jméno:-

Heslo:-

Zobrazované číslo:-

Parametry telefonní linky č. -

Přihlašovací jméno:-

Heslo:-

Zobrazované číslo:-

Parametry telefonní linky č. -

Přihlašovací jméno:-

Heslo:-

Zobrazované číslo:-

1

Cenu za poskytnuté služby Účastník hradí měsíčně po poskytnutí služby na účet poskytovatele na základě vystavené faktury, vždy do 15. dne
následujícího měsíce po poskytnutí služby, a to na základě podmínek této smlouvy. Instalační a aktivační poplatek uhradí uživatel v hotovosti nebo na
účet montážní firmy bezprostředně po instalaci zařízení a spuštění příslušné služby, a to nejpozději do 7 dnů od instalace.
5. Způsob platby

Všechny oznámení a faktury tykající se poskytované služby si může uživatel prohlížet a stahovat v elektronické podobě na internetové stránce
http://support.beskydnet.cz. Uživatelské jméno je číslo smlouvy uživatele a heslo je 1234. Toto heslo je uživatel povinen změnit po prvním přihlášení do
systému kvůli ochraně osobních údajů. V uživatelském profilu si může uživatel upravovat osobní údaje. Po přihlášení uživatel najde fakturu za dané
zúčtovací období v elektronické formě.
Podpisem této smlouvy uživatel objednává nové služby, nebo změny poskytovaných služeb a zavazuje se uhradit poplatky s tím spojené.
Zákazník se zavazuje zajistit vyhovující parametry a kvalitu Přenosové trasy k ústředně (pokud není trasa součástí dodávky).

6. Ostatní
ustanovení:

7. Závěrečné
ustanovení

Poskytovatel si vyhrazuje právo blokovat přístup na linky se zvláštními tarify a blokovat volání z/do směrů, z nichž dochází k TELCO Fraudům
(zneužití služeb).
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Konfigurace uživatelů (je-li součástí dodávky telefonní infrastruktura),
CAF formulář (je-li součástí hlasové služby portace čísel).
Pro zveřejnění v telefonním seznamu je přílohou „Žádost o zveřejnění v tel. Seznamu“
Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb BESKYDNET

Tato smlouva je uzavřená na základě objednávky uživatelem a potvrzení jejího přijetí – akceptace poskytovatelem; nabývá platnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 12 měsíců u telefonních ústředen a 3 měsíců u ostatních
služeb od data její platnosti s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, ze kterých jedno je určené pro uživatele a dvě
pro poskytovatele.
Zákazník prohlašuje, že uvedl přesné lokalizační údaje z důvodu tísňových volání, jinak se vystavuje nebezpečí uplatnění sankcí pro porušení ust. § 33
zák. 127/2005 Sb.
Uživatel tímto ve smyslu ustanovení § 1834 zák. č. 89/2012 Sb občanský zákoník, výslovně požaduje, aby poskytovatel s ohledem na výše uvedená
ujednání bezodkladně zahájil a začal s poskytováním sjednaných služeb i před uplynutím lhůty uvedené v ustanovení § 1829 a následující zák. č.
89/2012 Sb. občanský zákoník a dále prohlašuje, že byl poučen poskytovatelem ve smyslu ustanovení § 1829, § 1834 a 1837 zák. č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, což stvrzuje svým níže uvedeným podpisem.

Místo a datum:

Místo a datum:

Zastoupený:

Zastoupený:

Vladislav Heczko / Petr Navrátil / Martin Danel

Podpis a razítko

Podpis a razítko

VER. 2014-05-01
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