Smlouva pro poskytování služeb elektronických komunikací
Zprostředkování přístupu ke službám sítě internet
Smlouva
Číslo smlouvy

Kontaktní údaje poskytovatele
Název firmy

POPE servis s.r.o.

IČO

27081745

Adresa sídla

Mezihoří 2855/2, Praha 9 193 00

DIČ

CZ 27081745

Registrace

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 94867

Kontaktní údaje účastníka
Název firmy
IČO firmy

Oprávněný zástupce

DIČ
Ulice

Telefon

Město

Fax

PSČ

Email

Adresa instalace služby
Ulice

Město

PSČ

Způsob připojení a parametry služby
Typ služby

Způsob instalace

Cena instalace připojení

Sleva z instalace připojení

Veřejná ip adresa

Podrobnosti instalace

Detaily k fakturaci
Způsob platby

Fakturační období

Číslo účtu

2000211122/2010

Variabilní symbol

Všeobecná ustanovení
1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, platí pro poskytování služeb podle této smlouvy Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických
komunikací ( dále jen Podmínky) společnosti POPE servis s.r.o. a ceny za služby v ceníku služeb v platném znění. Aktuální znění těchto Podmínek, cen a informace
o službách Poskytovatele jsou k dispozici v provozovně Poskytovatele a na http://www.spolnet.cz. Podmínky tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
3. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak jsou služby dle této smlouvy splatné dle podmínek vždy nejpozději do 15.dne daného měsíce, pro který je služba poskytována.
4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky řádně podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, její obsah je jasný a srozumitelný, že s obsahem této smlouvy souhlasí a smlouvu neuzavírají v tísni nebo za
jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze

V Praze

Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem Účastníka.
Prohlašuji, že jsem se seznámil se Všeobecnými podmínkami a
souhlasím s jejich zněním.

_____________________________________________________________
Oprávněný zástupce účastníka

_____________________________________________________________
Oprávněný zástupce poskytovatele

