Číslo smlouvy:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
1. POSKYTOVATEL
KmNet s.r.o., IČ: 27686779, DIČ: CZ27686779, sídlo: Oskol 311/41, 767 01 Kroměříž, č.ú: 2102766639/2700,
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 52038
(dále jen „Poskytovatel“)
2. ÚČASTNÍK
Název firmy / jméno a příjmení osoby:
IČ firmy / rodné číslo osoby:
Sídlo firmy /
Ulice:
trvalé bydliště osoby:
Obec:
Firma zapsaná v OR soudem:
Kontaktní osoba:
Email:
Ulice:
Doručovací adresa:
Obec:
(dále jen „Účastník“)

DIČ / OP osoby:
Číslo popisné/orientační:
PSČ:
Oddíl / vložka č.:
Telefon:
Číslo popisné/orientační:
PSČ:

3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit a poskytovat Účastníkovi službu elektronických
komunikací specifikovanou popisem Služby v čl. 9 této smlouvy a závazek Účastníka za tuto Službu platit
Poskytovateli dále sjednanou cenu.
3.2. Definice pojmů mají pro všechny smluvní dokumenty mezi smluvními stranami jednotný význam a jsou
stanoveny ve Všeobecných podmínkách.
4. CENA
4.1. Ceny za Službu elektronických komunikací jsou uvedeny v Ceníku služeb vydaném Poskytovatelem ke dni
poskytnutí Služby, který tvoří přílohu této smlouvy.
5. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
určitou od
do
a může být
ukončena písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 30 dní. Výpovědní lhůta počíná
běžet dnem následujícím po doručení výpovědi.
6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1. Účastník tímto uděluje svůj souhlas se zveřejněním svých osobních (identifikačních) údajů ve veřejném
telefonním seznamu a informační službě.
6.2. Ve veřejném telefonním seznamu požaduje Účastník u svých údajů uvést, že si nepřeje být kontaktován za
účelem marketingu.
Ano
Ne
7. PŘÍLOHY SMLOUVY
7.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
7.1.1. Přílohy ze strany Poskytovatele: Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb,
Ceník Služby, které jsou i zveřejněné na stránkách www.kmnet.cz/cenik/.
7.1.2. Přílohy ze strany Účastníka:
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7.1.3. Fyzické osoby: občanský průkaz (kopie obou stran) nebo jiný doklad vydaný státem (rodný list,
řidičský průkaz, pas)
7.1.4. Právnické osoby: občanský průkaz statutárních zástupců (kopie obou stran), kopie ŽL, nebo výpis
z Obchodního rejstříku.
8. VYÚČTOVÁNÍ
Zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc.
Způsob doručování vyúčtování:
elektronicky na uvedenou emailovou adresu (ZDARMA)
poštou (ZPOPLATNĚNO)
Způsob platby:
bankovní převod
inkaso z účtu
složenka
sipo: …………………………………..
9. SLUŽBA
Telefonní číslo:
Nové
Stávající:
Ceník služby:
Zřizovací poplatek:
Přenesení čísla od jiného operátora:
Ne
Ano, od operátora (název):
Původně bylo číslo:
Paušální
Předplacená karta
ČVOP
Proces aktivace započít:
ihned
Odložit na datum:

v Kč DPH

SLUŽBA
Telefonní číslo:
Nové
Stávající:
Ceník služby:
Zřizovací poplatek:
Přenesení čísla od jiného operátora:
Ne
Ano, od operátora (název):
Původně bylo číslo:
Paušální
Předplacená karta
ČVOP
Proces aktivace započít:
ihned
Odložit na datum:

v Kč DPH

10. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

11. VRATNÁ KAUCE
Kč
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Účastník stvrzuje souhlas se smlouvou, Všeobecnými podmínkami a Ceníkem služeb, současně
potvrzuje, že se s nimi seznámil, byl poučen o jejich obsahu a potvrzuje, že jsou pro něj závazné.
12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
Za Poskytovatele
V
KmNet s.r.o.

dne

Za Účastníka
V
Jméno a příjmení:

dne
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Podpis:

Podpis:
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