Kmenový list smlouvy č.:
Smlouva je uzavřená mezi smluvními stranami:
Poskytovatel
Firma

:

Sídlo
Zasílací adresa

:
:

TECHNISERV, spol. s r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 5239
Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
Moskevská 86, 101 00 Praha 10

IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Jednající

:
:
:
:
:

44264020
CZ44264020
Komerční banka a.s.
435742011/0100
Ing. Karel Kovář, jednatel společnosti

Účastník
Firma

:

Sídlo
Zasílací adresa
Kontaktní osoba pro
komunikaci, tel, email
Fakturační adresa
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Jednající

:
:
:

:
:
:
:
:

Předmět smlouvy
1.

2.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat účastníkovi veřejně dostupné služby
elektronických komunikací specifikované v přílohách k této smlouvě za podmínek stanovených
touto smlouvou. Účastník se zavazuje tyto služby užívat v souladu s touto smlouvou a za tyto
služby platit ve prospěch poskytovatele ceny v souladu s Ceníkem služeb, není-li mezi
smluvními stranami dohodnuto jinak.
Smluvní strany se zavazují, nestanoví-li tato smlouva jinak, dodržovat veškerá ustanovení
Všeobecných podmínek, Reklamačního řádu, Popisu služby a Ceníku služeb. Ustanovení těchto
dokumentů jsou pro obě smluvní strany při plnění této smlouvy závazná. Smluvní strany si
ujednávají, že na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje uplatnění obchodních
zvyklostí.

Cena
1.

Poskytovatel bude účastníkovi za poskytované služby účtovat ceny uvedené v Ceníku služeb,
není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

Další ujednání
1.
2.

Každá jednotlivá služba je popsána v Popisu služby jako samostatné příloze a tvoří nedílnou
součást této smlouvy. Odchylná ustanovení Popisu služby mají přednost před Všeobecnými
podmínkami, Reklamačním řádem, Ceníkem služeb nebo tímto kmenovým listem smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti zřízením první služby dle této smlouvy. Tato smlouva se řídí
právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jejich platném znění. Obě
smluvní strany prohlašují, že tato smlouva včetně jejích příloh odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli, což stvrzují vlastnoručními podpisy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou
stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

Přílohy
Nedílnou součástí této smlouvy ve znění jejích dodatků jsou její přílohy, kterými jsou:
1) Všeobecné podmínky
2) Reklamační řád
3) Ceník služeb – pouze v případě hlasových služeb
4) Popisy služeb
Účastník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s obsahem dokumentů, které tvoří přílohy této
smlouvy a jsou její nedílnou součástí, a s dalšími závaznými smluvními dokumenty, před podpisem
seznámil, že s jejich zněním souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Platné znění Všeobecných
podmínek a Reklamačního řádu jsou k nahlédnutí na všech kontaktních místech poskytovatele
určených pro styk s veřejností a na internetových stránkách www.techniserv.cz.

Podepsáno v Praze dne:
Oprávněný zástupce poskytovatele
Jméno: Ing. Karel Kovář, jednatel společnosti
Podpis:

Oprávnění zástupci účastníka
Jméno:
Podpis:

