
SMLOUVA o poskytování telekomunikačních služeb
Číslo smlouvy: 1

Nahrazuje Smlouvu: nová Smlouva Verze Smlouvy: smlouva-internet-standard

1. Smluvní strany:

POSKYTOVATEL

Společnost: Výběžek.NET, s. r. o. (Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka
24024)

Adresa: Pražská 663, 40747 Varnsdorf

IČO: 27316289 DIČ: CZ27316289

Bankovní spojení: UNI Credit Bank Číslo účtu: 2104473223/2700

Oprávněný zástupce, funkce: Rybníček Petr, jednatel

Obchodník: Rybníček Petr Prodejce (dealer): ---

ZÁKAZNÍK

Jméno a příjmení: Klokočka Boris

Adresa: Dolní Podluží 2, 40755 Dolní Podluží

Rodné číslo: 12345678/1234

DIČ: ---

Oprávněný zástupce, funkce:

2. Předmět Smlouvy:

Předmětem Smlouvy je poskytnutí některé z níže uvedených telekomunikačních služeb:

       . Datové služby - spojení dvou nebo více bodů, případně VPN.
       . Internet - připojení k celosvětové síti Internet.
       . Hlasové služby - poskytnutí možnosti profesionálního internetového volání.
       . Televize - zprostředkování přístupu ke službám SledováníTV.cz a Kuki.cz.
       . Doplňkové služby - poskytnutí dalších doplňkových služeb.

Služby jsou poskytovány dle Všeobecných podmínek poskytování telekomunikačních služeb. Přesné obchodní a technická parametry
Služby/Služeb jsou uvedeny ve Specifikacích služeb, které jsou nedílnou součástí smlouvy (viz. příloha 1).

Předmětem smlouvy může být i dodávka zařízení, jeho obchodní a technická specifikace je uvedena ve Specifikaci služby (viz. Příloha 1). Na
Objednávky zařízení se nevztahují Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb.

3. Přílohy Smlouvy:

Nedílnou součástí Smlouvy jsou Specifikace služeb. Je-li poskytováno více Služeb, je pro každou Službu vyhotovena samostatná Specifikace
služeb (1), 2), ...). Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb a Podmínky dle zákona jsou umístěny na adrese
https://www.vybezek.net/.

4. Změny o proti Smlouvě a Všeobecným podmínkám:

Odchylná ujednání ve Specifikacích služeb mají přednost před ujednáními ve Smlouvě a Všeobecných podmínkách poskytování telekomunikačních
služeb.

5. Ostatní ujednání

Smlouva a veškeré přílohy jsou vyhotoveny ve dvou exemplářích. Každá ze zúčastněných stran obdrží po jednom vyhotovení.

6. Prohlášení zákazníka

Smlouvu jsem přečetl(a) a rozumím jí.

Za Poskytovatele: Za Zákazníka:

Datum: Datum:

Výběžek.NET, s. r. o. Klokočka Boris

Jméno a funkce oprávněného zástupce poskytovatele Jméno a funkce oprávněného zástupce účastníka

Rybníček Petr, jednatel Klokočka Boris

Podpis a razítko Podpis a razítko


