Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
uzavřená podle §262 odst. 1 obchodního zákoníku mezi Poskytovatelem a Uživatelem

Číslo smlouvy:

02- xxxxxxxxxxxxxxx

Poskytovatel:

Uživatel - trvalé bydliště:

Develop Tech s.r.o.
Paříkova 910/11a
Praha 9 190 00
DIČ:

IČO:

IČO: 26768577

DIČ: CZ26768577

Uživatel - místo připojení:

č. účtu: 2106033440/2700

ulice:

var. symbol:02- xxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: internet@developtech.cz

označení bytu:

Vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vl. 92420

e-mail:
majitel bytu:

tel:

Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Uživateli následující služby
a Uživatel se zavazuje Poskytovateli řádně a včas hradit sjednanou cenu poskytovaných služeb.

Pravidelný měsíční
poplatek s DPH

Služba

0 Kč
0 Kč

Jednorázová cena za zřízení služby, měsíční cena
Za zřízení služby této smlouvy se Účastník zavazuje uhradit Poskytovateli jednorázový poplatek za
zřízení služby a zprovoznění služby v místě připojení včetně poskytnutí
(cena se může navýšit v případě nestandardního řešení služby) - jednorázový poplatek
činí 0 Kč.
Tato částka je splatná s první vystavenou fakturou za pravidelný měsíční poplatek a splatná vždy do
data splatnosti uvedeném na první vystavené faktuře.
K uvedenému pravidelnému měsíčnímu poplatku a zřizovacímu poplatku bude připočteno DPH 21%.
Poskytovatel je oprávněn požadovat a účtovat vratnou zálohu ve výši jedné měsíční paušální ceny.
Tato záloha bude použita vždy k uhrazení paušální měsíční ceny.
Po ukončení smluvního vztahu může být tato záloha použita k uhrazení závazků Uživatele nebo bude
vrácena při závěrečném vyúčtování.
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Tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem:
Platnost a účinnost této smlouvy končí:
a) písemnou dohodou smluvních stran
b) písemnou výpovědí jedné ze stran bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
která počíná běžet prvním dnem kalendářních měsíce následujícího po doručení písemné
výpovědi druhé straně

Závěrečná ustanovení

Smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
Smouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci
smluvních stran.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
informací a souhlasným prohlášením obou smluvních stran, dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně,
jasně, srozumitelně, nikoli v tísni a nikoli za podmínek zjevně nevýhodných pro kteroukoli ze smluvních
stran, což stvrzují svými podpisy.
Součástí této smlouvy jsou Obchodní a technické podmínky a Ceník služeb platný v době sjednání této
smlouvy. Přičemž Obchodní a technické podmínky jsou volně přístupné na internetových stránkách
společnosti (www.developtech.net).
Uživatel bude při platném styku používat variabilní symbol uvedený v hlavičce smlouvy.
Místo plnění a doručování daňových dokladů je adresa uživatele uvedená v hlavičce smlouvy.

V Praze dne

.........................
poskytovatel

.........................
uživatel

2

