Smlouva o připojení / Předávací protokol
Číslo smlouvy

Kód zákazníka

mezi Poskytovatelem Xidys Systems, s.r.o. se sídlem Návsí 645, 73992 Návsí , IČ 26788268, DIČ CZ26788268, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26767 a Uživatelem viz níže.
Uživatel:
Právní forma:

právnická osoba

fyzická osoba – podnikatel

fyzická osoba

Příjmení , jméno, titul (nebo obchodní jméno):
IČO (nebo číslo OP)

DIČ (nebo Datum nar./RČ):

Zapsaný v obchodním rejstříku při OS:

Oddíl:

Ulice:

Orientační číslo:

Kontaktní telefon:

Vložka číslo:

Město/Obec:

PSČ:
Fakturační e-mail:

Kontaktní e-mail:

Adresa pro zasílaní písemností (vyúčtování a upomínky) (vyplňuje se pouze v případě, pokud se liší od adresy Uživatele):
Příjmení, jméno, titul (nebo obchodní jméno):
Ulice:

Orientační číslo:

Město/Obec:

PSČ:

Kontakty:
Zastoupený (oprávněný):

Příjmení, jméno, titul:

Telefon:

E-mail:

Fakturace:

Příjmení, jméno, titul:

Telefon:

E-mail:

Technické záležitosti:

Příjmení, jméno, titul:

Telefon:

E-mail:

Předmět smlouvy

Uživatel objednává u Poskytovatele poskytování telekomunikačních služeb X-ZONE INERNET v souladu se Všeobecnými podmínkami, které tvoří neoddělitelnou
součást této Smlouvy; Uživatel potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami, souhlasí s nimi a přijímá je. Pokud je součástí Smlouvy pronájem zařízení,
slouží tato Smlouva rovněž jako Předávací protokol, pokud tento není řešen samostatně.

Specifikace Služby:
Doba poskytování Služby:
DRUH SLUŽBY

TARIF-330
Pronájem zařízení
CELKEM s DPH 21%
Splatnost faktur

Název: TARIF-330

IP adresa:

Doba neurčitá

Brána:
Od:

Měsíční poplatek

DNS1:

DNS2:
Závazek: 0

FAKTUROVAT OD

měsíců

Cena za zřízení

Měsíční poplatek

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč
Kč

Kč

Kč

Kč

Do 20.dne násl. měsíce na účet číslo: 1687297369/0800 , variabilní symbol: č. smlouvy, nebo číslo faktury, konstantní symbol: 0308
Potvrzení o přijetí objednávky – uzavření smlouvy

Poskytovatel potvrzuje přijetí objednávky Uživatele a zavazuje se podle ní Uživateli poskytovat telekomunikační služby X-ZONE INTERNET podle této Smlouvy, za podmínek zde uvedených,
v souladu se Všeobecnými podmínkami a za aktuálně platných cenových podmínek dle Ceníku Poskytovatele.
Přílohy – tvořící neoddělitelnou součást smlouvy o připojení
Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb
Ceník služeb, tarifů a jejich přenosové rychlosti
Samostatný Předávací protokol Služby
Závěrečné ustanovení
Tato smlouva je uzavřená na základě objednávky Uživatele a potvrzení jejího přijetí – akceptace Poskytovatelem; nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva se
vyhotovuje v třech vyhotoveních, ze kterých jedno je určené pro Uživatele a dvě pro Poskytovatele.
Místo:
Jablunkov
Datum:
Zastoupený (Uživatel):

Místo:
Jablunkov
Datum:
Zastoupený (Poskytovatel) Marek Krenželok

Datum přijetí:
Jméno:
Tel. číslo:

Marek Krenželok
777151615

