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Smlouva o připojení
smlouva číslo: 

Uzavřená podle § 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění (dále též jen Zákon)
medzi:

Poskytovatel

VM Telecom CZ, s.r.o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1 - Nové Město, 110 00, IČO: 24764990, zapsaným v
Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, Oddíl: C, Vložka: 172464, DIČ: CZ24764990, č.ú.: 5030013083/5500
(„VM Telecom CZ“) zastoupená: Simon Hauf, jednatel

Účastník:

Obchodní jméno:  

IČO:  

Obec:   Ulice:   Číslo:  

PSČ:   Stát:  

Telefon:   E-mail:  

Doba trvání smlouvy:  Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy  

Jméno:   Příjmení:  

Místo zřízení a poskytování služby

Ulice:   Číslo:  

Obec:   PSČ:  

Služba:

Název služby:  Přenos hlasu prostřednictvím sítě internet  VIPTel program:  

Měsíční
poplatek:

  Daň (21%):   Spolu:  

Zúčtovací období:

První zúčtovací období: ode Dne zřízení připojení podle Všeobecných obchodních podmínek do posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém
nastal Den zřízení připojení.
Každé další zúčtovací období: kalendářní měsíc.

Uveřejnění údajů Účastníka v telefonním seznamu:
Podle § 63 ods. 1 písm. q) Zákona má Účastník právo rozhodnout o uveřejnění nebo neuveřejnění jeho osobních nebo identifikačních údajů, příp.
dalších údajů dle Zákona v účastnickém (telefonním) seznamu. Osobní a identifikační údaje o účastnících, kteří k jejich uveřejnění nedali souhlas, nesmí
být uveřejněny. (vit též čl. XIII. všeobecných podmínek). Účastník souhlasí se standardním uveřejněním svých shora uvedených údajů v účastnickém
seznamu (U fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, příp. u podnikatele adresa sídla podnikání. U právnické
osoby v rozsahu obchodní firma nebo název, adresa sídla, popřípadě adresa sídla organizační složky, adresa a telefonní číslo provozovny). Účastník
souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu.
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Smlouva o připojení
smlouva číslo: 

Uzavřená podle § 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění (dále též jen Zákon)
medzi:

 

1. Účastník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s podmínkami poskytování Služby tak, jak jsou dohodnuty v této smlouvě
a Všeobecných obchodních podmínkách VIPTel na poskytování služby přenosu hlasu prostřednictvím sítě Internet, vydaných společností VM
Telecom CZ („všeobecné podmínky“).
2. Měsíční poplatek za poskytování Služby platný v době uzavření smlouvy je uveden v této smlouvě, další podrobnosti ohledně ceny za Službu a
jejích změnách jsou uvedeny v platném ceníku (tarifu), který je přístu pný na internetové stránce VM Telecom CZ https://www.viptel.cz/cenik/
(„Ceník“) a k nahlédnutí na kontaktních místech VM Telecom CZ. Účastník potvrzuje, že se s Ceníkem seznámil. Fakturu zasílá VM Telecom CZ
Účastníkovi jen elektronicky (bez zaručeného elektronického podpisu) na shora uvedenou e-mailovou adresu Účastníka, resp. pokud ji Účastník
neuvedl, pak poštou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Další podmínky poskytování Služby, způsob změny a ukončení smlouvy, změna Ceníku, jako i jiná práva a povinnosti smluvních stran upravují
Všeobecné podmínky, které tvoří spolu s aktuálním Ceníkem neoddělitelnou součást této smlouvy. Účastník prohlašuje, že se s všeobecnými
podmínkami seznámil a souhlasí s nimi bez výhrad.
4. VM Telecom CZ bude Účastníkovi zasílat faktury a jinou komunikaci na kontaktní údaje (jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa resp.
obchodní  jméno, sídlo/místo podnikání,  e-mailová  adresa) uvedené ve  smlouvě,  v zákaznické zóně nebo na jiné kontaktní  údaje  oznámené
Účastníkem.
5. Pro změny a doplňky této smlouvy ujednávají smluvní strany písemnou formou, přičemž za písemnou formu se pro účely smluvního vztahu
vždy považuje také e-mailová komunikace bez zaručeného elektronického podpisu; změny smlouvy je tedy možné dohodnout i prostřednictvím
e-mailu. Způsob a podmínky změny všeobecných podmínek a Ceníku jsou uvedeny i ve všeobecných podmínkách.
6. Smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami resp. dnem, kdy nabyla akceptace návrhu na uzavření
smlouvy účinnost. Pro zamezení pochybností, předložení Účastníkem řádně podepsané smlouvy společnosti VM Telecom CZ (osobně, poštou
nebo e-mailem) se považuje za návrh na uzavření smlouvy za podmínek uvedených ve smlouvě a všeobecných podmínkách, kterým je Účastník
vázán po dobu 30 dnů od doručení návrhu VM Telecom CZ. Podpis smlouvy ze strany VM Telecom CZ se považuje za akceptaci návrhu. VM
Telecom CZ doručí Účastníkovi podepsanou smlouvu osobně, poštou, e-mailem nebo ji zveřejní v zákaznické zóně Účastníka. Tímto dnem nabývá
akceptace návrhu účinnost.
7. Doručí-li Účastník VM  Telecom CZ podepsaný návrh na uzavření  smlouvy podle  ods. 6 smlouvy  e-mailem bez zaručeného  elektronického
podpisu, může VM Telecom CZ v případě pochybností o obsahu právního úkonu nebo o osobě, která právní úkon učinila, požádat Účastníka o
doručení podepsaného návrhu Smlouvy osobně nebo poštou a do splnění této povinnosti návrh Smlouvy neakceptovat. Účastník je v takovém
případě povinen doručit návrh na uzavření Smlouvy nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy. VM Telecom CZ je oprávněna postupovat obdobně
rovněž kdykoliv během trvání smluvního vztahu s Účastníkem a přerušit poskytování Služeb, jestliže Úča stník tuto povinnost ve lhůtě podle
předcházející věty nesplní. Bylo-li Účastníkovi umožněno využívat Služby před uzavřením Smlouvy podle ods. 6 a Účastník Služby využíval, má se
tím smlouva za konkludentně uzavřenou a závazek z ní se řídí všeobecnými podmínkami, s čím Účastník souhlasí. V yužívání Služeb v tomto
období bude zpoplatněno podle cen uvede ných v Ceníku za program zvolený, resp. využívaný Účastníkem v prvním zúčtovacím období.
8. Smluvní vztah stran založený touto Smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2011 Sb. (Občanský zákoník) v znění pozdějších předpisů,
kromě práv a povinností smluvních stran, které upravuje zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

 

  Místo a datum:   Místo a datum:

  VM Telecom CZ, s.r.o., Poskytovatel
  zastoupená Simon Hauf, jednatel
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