SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
(dále jen „Smlouva“)
1.

Smluvní strany

1.1 Zákazník
Zákaznické číslo

Sídlo/Bydliště

Obchodní
jméno/Zákazník
IČ

Oprávněná osoba

DIČ

Kontaktní adresa
(liší-li se od sídla/bydliště)
Email

Kontaktní osoba

Telefon/mobil
1.2 Poskytovatel

Zdeněk Kudrnáč, se sídlem Brzice 78, 552 05 Brzice, zastoupená níže podepsanou oprávněnou, resp. zmocněnou
osobou IČO: 86962604, DIČ: CZ8104243257, bankovní spojení: 444889007/2010. Firma zapsána u Městského úřadu
v Náchodě – odbor obecní živnostenský úřad dne 18.7.2008 č.j. 08/214062/F-55.

2.

Předmět smluvního vztahu

2.1

Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje Zákazníkovi zřídit a/nebo poskytovat následující Služby a Zákazník se
zavazuje za uvedené Služby platit následující sjednané ceny:
Služba:
Zálohová
platba:
Internetová konektivita – tarif

Cenové ujednání:
Jednorázová
Pravidelná
Způsob
platba:
platba:
platby:
0,-/měsíc
převodem

Zvláštní cenové ujednání

Ceny za poskytované služby jsou uvedeny v korunách českých bez DPH. K těmto cenám bude účtovaná DPH dle
platných zákonů.

3.

Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 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.
3.2 Zákaznické centrum Poskytovatele:PO-PÁ 9-15 hod., 498 100 444
Dohledové centrum Poskytovatele: PO-NE 8-18 hod. (SO-NE a mimo uvedené hodiny jen SMS), 777 884 437

4.

Závěrečná ustanovení

4.1 Smlouva se sjednává na dobu neurčitou od data podpisu smlouvy.
4.2 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Parametry služby internet a Všeobecné podmínky.
4.3 Zákazník svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s Parametry služby internet, Všeobecnými podmínkami a
cenou služby.
4.4 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.
4.5 Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že souhlasí se zněním Smlouvy a jejích příloh, s jejichž zněním se seznámil.

v Brzicích dne

V(e) ………………………………………… dne
………………………………

jméno a podpis oprávněného zástupce
Poskytovatele
KudrnacNET
Zdeněk Kudrnáč
Brzice 78
552 05 Brzice

Telefon: +420 498 100 444
Mobil: +420 776 884 404
Dohled: +420 498 100 004

jméno a podpis oprávněného zástupce
Zákazníka

IČ: 86962604
DIČ: CZ8104243257
Web: http://www.kudrnac.net

FIO banka, a.s.
č.ú.: 444889007/2010
Email: zdenek@kudrnac.net

Firma zapsána u Městského úřadu v Náchodě – odbor obecní živnostenský úřad dne 18.7.2008 č.j. 08/214062/F-55.

