Číslo smlouvy (PIN): hotline/eskalace/číslo/tip sítě
SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel:
CentroNet, a.s.
se sídlem náměstí Republiky 1037/3, 110 00, Praha 1 - Nové město
IČ 261 65 473, DIČ: CZ26165473
Spisová značka: B 6461 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupená místopředsedou představenstva Lukášem Hůlkou na základě plné moci
Call Centrum.: 246 008 787, e-mail: info@centronet.cz
(dále jen „Poskytovatel“)
a

Uživatel/Účastník:
xxxxxxxxxxxxxxxx
se sídlem
IČ:
, DIČ:
Spisová značka: Zastoupená
jednatelem:
(dále jen „Uživatel/Účastník“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
Smlouvu o poskytování služeb Elektronických komunikací prostřednictvím telekomunikační optické sítě CentroNet na území městské části Prahy 1

Název společnosti:

I. Adresa instalace datové přípojky

Adresa instalace:
Objekt:
(popis umístění přípojky)

Tel.:

Kontaktní osoba:
e-mail:
II. Předmět smlouvy, dodání služeb a cena

Předmět smlouvy:
(popis a název základní
poskytované služby)

Způsob zakončení:
(popis předávacího rozhraní)

Poskytnuté služby (přehled všech jednotlivých služeb):

Cena bez DPH za jednotlivé služby

Cena celkem vč.
DPH

Cena celkem bez
DPH
Délka trvání
smlouvy v měsících
Předpokládané
datum spuštění:
1

Způsob kontaktu:
Způsob zasílání
faktur:
Způsob úhrady:

Call Centrum

(PO-PÁ 8:00 až 20:00
SO-NE 12:00 – 18:00)

Hot-Line

(365/24h – servis následující pracovní den)

SLA

(365/24h – servis dle dohody
SLA)

Poštou – adresa:

Emailem:
Převodem

Složenkou

SIPO č.: ………………

Poznámky:
III. Závěrečná ustanovení
Smlouva o poskytování služeb Elektronických komunikací nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních
stran a účinnosti dnem instalace poskytovaných datových služeb nebo dnem jejich spuštěním na základě podpisu
předávacích protokolů zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 12 měsíců, poté přechází na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce, která začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce od data doručení výpovědi dle
Všeobecných podmínek.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Účastníci této
smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé, vážné a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací – B2B, které zároveň tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, Předávací protokol/y, který/é
zároveň tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a Dohoda o úrovni poskytovaných služeb, která zároveň tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

V Praze, dne xx.xx.xxxx

............................................................................

Poskytovatel

V Praze, dne xx.xx.xxxx

.......................................…….......................

Uživatel/Účastník

