SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB A ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ č…………………………..
Poskytovatel:
LDI technologies s.r.o., Koksární 7/18, Ostrava- Přívoz, PSČ: 702 00 IČ: 26809052, DIČ: CZ26809052, společnost s ručením omezeným
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26492, Zastoupená: Petrem Spáčilem, jednatelem
Bankovní spojení: FIO banka a.s. č. ú. 2600198988/2010 Kontaktní spojení: +420 555 558 200 E-mail: obchod@ldi.cz

Účastník:
Název firmy/jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………….
Adresa/ sídlo: ……………………………………………………………………………………….
Zastoupená:………………………………………………………………………………..
Kontaktní spojení: +420 ……………………. email:…………………………….
IČO/r.č. : ……………………………………………………………………………………………

Předmět smlouvy:
Poskytování níže uvedených služeb elektronických komunikací prostřednictvím zařízení poskytovatele.
Název Služby

Umístění

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena vč. DPH

Frekvence platby
měsíční
měsíční
měsíční

Celkem:
Tuto Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikacích (dále jen „smlouva“) lze měnit pouze písemnou formou, tzn. formou písemných dodatků ke
smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování služeb LDI technologies s.r.o. (dále jen
„ Všeobecné podmínky“), jejíchž součástí jsou Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel LDI technologies s.r.o., ve kterých jsou upraveny práva a
povinnosti smluvních stran, přičemž odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. Účastník prohlašuje, že byl řádně
seznámen s obchodními podmínkami, tyto mu byly poskytovatelem i řádně vysvětleny a výslovně přijímá všechna ustanovení obchodních podmínek. Poskytovatel
a účastník se výslovně dohodli, že poskytoval je oprávněn měnit obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu, pokud poskytovatel alespoň 1 měsíc předem oznámí
účastníkovi změnu obchodních podmínek písemnou formou nebo elektronickou cestou ( e-mail ) a účastníkovi vznikne právo tuto smlouvu vypovědět, pokud
nebude souhlasit se změnou obchodních podmínek a tuto změnu odmítne, přičemž výpovědní lhůta je 1 měsíc a počíná plynout od prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi poskytovateli.
Účastník souhlasí se změnou objednané varianty služby, pokud nebude objednaná varianta z technických důvodů dostupná. Změna objednané varianty
poskytované služby a cena za novou variantu poskytované služby bude provedena změnou této smlouvy formou písemného dodatku podepsaného oběma
smluvními stranami na základě jejich vzájemné dohody. Smluvní strany činí nesporným, že změna varianty poskytované služby není důvodem pro odstoupení od
této smlouvy nebo důvodem pro její vypovězení. Účastník prohlašuje, že byl seznámen s tím, že v době trvání této smlouvy může z technických důvodů dojít ke
změně varianty poskytované služby ze strany poskytovatele.
Poskytovatel za účelem ochrany zákazníka a své sítě vyhrazuje právo regulovat provoz. Poskytovatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě zrušení nebo
pozastavení provozu přístupového vedení ze strany účastníka.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, přičemž účinnosti nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Pokud účastník nejméně 14 kalendářních dnů před ukončením této smlouvy, tzn. před uplynutím 12 měsíců ode dne její účinnosti, písemně nesdělí poskytovateli,
že na dalším trvání této smlouvy nemá zájem, má se za to, že smluvní strany se dohodly, že smlouva i nadále trvá a byla uzavřena na dobu neurčitou a lze ji
vypovědět, výpovědní lhůta je 30dní a počíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou a obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb. – nový občanský zákoník. Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran.

Poskytovatel:
V

Ostravě

, dne

podpis oprávněného zástupce poskytovatele

Účastník:
V

, dne

podpis účastníka nebo oprávněného zástupce účastníka

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb a elektronických komunikací společnosti LDI technologies s.r.o.

