Smlouva o poskytování služeb
elektronických komunikací
Číslo:
Uzavřená mezi smluvními stranami („Smlouva“)
A. Účastník

B. Poskytovatel

Jméno a příjmení (obchodní jméno):

Pernix systems s.r.o.

RČ (IČO):

IČ: 293 05 039

DIČ:

DIČ: CZ29305039

Bytem /sídlem v ulici:

Masarykova 400

Obec:

Tel.:

Němčice nad Hanou
798 27

PSČ:
mobil:

Fax:

e-mail:

Bankovní spojení:

Fio banka, a.s.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2800233020/2010

Číslo účtu:

Zastoupený/á („Oprávněná osoba“):

Zastoupený/á („Oprávněná osoba“):

Ing. Oldřich Plchot, jednatel

Jméno a příjmení kontaktní osoby:
Jana Staňková
1
1.1
1.2

2
2.1

2.2
2.3
2.4

Předmět smlouvy
Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Účastníkovi telekomunikační služby podle specifikace služeb, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
Podmínky pro poskytování služby, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě této Smlouvy,
stanoveny v dokumentu: „Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb“ („Podmínky“), „Kvalita služeb“ a „Cenová nabídka platná od 1.1.2021“.
Vzory těchto dokumentů jsou dostupné na adrese http://www.pernix.cz/Vzorové dokumenty/
Cena a její splatnost
Cena služeb se řídí ceníkem v jeho platném znění. Změny cen upravují příslušná ustanovení Podmínek. Ceny služeb, platné ke dni podpisu této Smlouvy, jsou uvedeny ve specifikaci služeb a podléhají pravidlům splatnosti podle příslušných ustanovení Podmínek.
Cena za poskytované služby bude účtována:
 měsíčně
¨ čtvrtletně
Platba za služby bude prováděna na základě:
¨ faktury zaslané:
¨ na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy

této smlouvy.
 na tuto adresu:
Platbu za poskytování služeb zpoplatněných pau-

¨


e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví
smlouvy
e-mailem na adresu:

šální sazbou provede v každém kalendářním měsíci
Účastník tak, aby Poskytovatel obdržel tuto platbu
nejpozději poslední kalendářní den měsíce předchozího.
První platba bude provedena v hotovosti při podepsání předávacího protokolu ve výši, která bude odpovídat poměrné části kalendářního měsíce, po kte-
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rou budou služby zpoplatněné paušální sazbou
Účastníkem využívány.
2.5

Variabilní symbol pro bezhotovostní platby:

Platby za služby budou realizovány:
 převodem z bankovního účtu:



složenkou



v hotovosti

bankovní ústav: *)
č.ú.: *)
*) vyplňuje se pouze je-li odlišné od uvedeného v hlavičce této smlouvy
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Závěrečná ustanovení
Účastník si přečetl a souhlasí s Podmínkami a obdržel jejich jeden výtisk.
Smlouva se řídí platným zněním zákonů č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, resp. č. 90/2012 Sb., obchodní zákoník.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Účinnost smlouvy nastává dnem podpisu Předávacího protokolu o převzetí služby.
Tato Smlouva se uzavírá na dobu:
¨ neurčitou
¨ určitou 24 měsíců. Nesdělí-li některá smluvní strana druhé smluvní straně doporučeným dopisem nejpozději
jeden měsíc před ukončením doby platnosti této Smlouvy, že nemá zájem na dalším trvání této Smlouvy,
prodlužuje se platnost této Smlouvy automaticky na dobu neurčitou. V případě přerušení poskytování telekomunikačních služeb se smluvený časový závazek prodlužuje o dobu trvání přerušení poskytování telekomunikačních služeb.
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jedno vyhotovení obdrží Účastník a jedno vyhotovení Posky tovatel.
Otázky neupravené touto smlouvou se řídí platným právem České republiky a Podmínkami uvedenými v čl. 1 této
smlouvy.

V Němčicích nad Hanou dne

..........................................
zástupce Účastníka

..........................................
zástupce Poskytovatele
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