
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.: E-

dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

I. SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel

GEMNET s. r. o.
Bánov 501, 687 54 Bánov
IČO: 27663752, DIČ: CZ27663752
zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu C a vložce 50080
zastoupený: Korynta Oldřich
telefon: +420 571 895 320, e-mail: fakturace@gemnet.cz
servis: +420 571 895 320
korespondence: Bánov 501, 687 54 Bánov

Zákazník
Název firmy
V zastoupení
IČO DIČ
Adresa umístění
Fakturační adresa
Telefon E-mail

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel  se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat Zákazníkovi  služby elektronických komunikací  (dále jen „Služby“)
specifikované v této Smlouvě vč. příloh, za podmínek stanovených touto a dle Všeobecných obchodních podmínek poskytovatele.
Zákazník se touto smlouvou zavazuje hradit cenu za poskytování Služeb.

Tarif
Cena s DPH
Datum zahájení

Poplatek za aktivaci: Kč

Úhradu  provede  Zákazník na  základě poskytovatelem  vystaveného  daňového  dokladu,  kdy  souhlasí,  aby  mu  tento  doklad  byl
zaslán poskytovatelem v elektronické podobě viz. níže: Souhlas se zasíláním elektronické fakturace
Zákazník  tímto  prohlašuje,  že  před  podpisem  této  smlouvy  a  v  dostatečném  předstihu  mu  byly  poskytovatelem
zaslány v elektronické podobě následující dokumenty:
1. Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele.
2. Definice rychlostí služeb spolu s příslušnými ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES dle Sdružení
evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací s určením konkrétních rychlostí.
3. Ceník poskytovatele dle typu technologie.
4. Formulář výpovědi.
5. Zásady zpracování osobních údajů poskytovatele.
6.  Informace  povinně sdělované  spotřebiteli  před  uzavřením  smlouvy  dle  §  1820  a  násl.  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanského
zákoníku.
Zákazník prohlašuje,  že před podpisem této smlouvy si  shora všechny uvedené listiny přečetl,  seznámil  se s jejich
obsahem, s nímž bez výhrad souhlasí a podpisem této smlouvy činí tyto listiny nedílnou součástí této smlouvy.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s 30denní výpovědní lhůtou.

Souhlas se zasíláním elektronické fakturace

Název firmy
Adresa
Kontaktní osoba
E-mail pro zasílání faktur

Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíme se zasíláním faktur od společnosti  GEMNET s.  r.  o.  v elektronické podobě.  Tato faktura
bude po odeslání společností GEMNET s. r. o. brána jako zákazníkem přebrána.

V Bánově dne 

podpis Zákazníka
Oprávněná osoba GEMNET s. r. o.


