Smlouva
o poskytování a zprostředkování telekomunikačních služeb
I. Účastníci:
uzavřená mezi společností LAM plus, s.r.o., se sídlem Vltavská 221, 252 07 Štěchovice, IČO: 25129619, DIČ: CZ
25129619, (společnost byla zapsána 20.5.1997 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 52154, zastoupená jednatelem Janem Bártou, dále jen poskytovatel a
Firma:

Zastoupená:

Ulice:

OP/PAS č:

PSČ:

Obec:

Email:

Telefon:

IČO:

Mobil:

DIČ:

Zákaznické
číslo:
dále jen uživatel

II. Objednané služby:
Poskytovatel se zavazuje uživateli poskytovat nebo zprostředkovat objednané telekomunikační služby v níže uvedeném
rozsahu tzv. objednané služby. Uživatel se za tyto službu zavazuje platit stanovené poplatky. Poskytování a
zprostředkování těchto služeb se dále řídí platnými ceníky a všeobecnými podmínkami poskytovatele.
Telefonní číslo

Aktivace tel.
čísla

Měsíční
minimální
fakturace

-

-

Adresa přípojky:
Počet hovorových kanálů
Měsíční paušální poplatek
Jednorázový zřizovací poplatek

III. Poplatky
Uživatel se zavazuje zaplatit jednorázové, vstupní poplatky uvedené v odstavci II. nejpozději při podpisu této smlouvy,
dále se uživatel zavazuje platit na účet poskytovatele pravidelné měsíční poplatky za objednané služby, uvedené v
odstavci II. případně dohodnutý volací kredit. Na základě vyúčtování je uživatel povinen platit poplatky za hovorné podle
platného ceníku poskytovatele, vyúčtovaná částka je splatná do deseti dnů od vystavení vyúčtování. Částky uvedené v
této smlouvě jsou bez DPH.
IV. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a
uživatel jeden. Tuto smlouvu lze vypovědět až teprve uplynutí ochranné lhůty 24 měsíců, která počíná běžet dnem
zprovoznění výše objednaných služeb. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná plynout od prvého dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Uživatel prohlašuje, že byl při podpisu této smlouvy
seznámen se všeobecnými podmínkami poskytovatele ze dne 15.10.2015. V případě pronájmu zařízení je nedílnou
součástí smlouvy předávací protokol
v Praze dne
Za poskytovatele:

Za uživatele:
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