Aston com s.r.o., Skalní 1088, 616 00 Hranice I - Město
IČ: 26915588, DIČ: CZ26915588, KS v Ostravě oddíl C, vložka 4565

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
číslo HMB2010/..
1

Smluvní strany

Poskytovatel:
Aston com s.r.o., Skalní 1088, 616 00 Hranice I – Město
IČ 26915588
DIČ CZ26915588
Uživatel:
Název firmy:
IČO :
DIČ:
Ulice:
Město:
PSČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
2

Telefonní číslo

Telefonní čísla pro používání služeb:
3

Předmět a účel Smlouvy

3.1

Účelem této smlouvy je poskytování služeb elektronických komunikací Poskytovatelem
Uživateli za dohodnutých podmínek.

4

Platební podmínky

4.1

Způsob úhrady cen se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb
elektronických komunikací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Cena za poskytnuté služby elektronických komunikací je účtována měsíčně. Každé
vyúčtování má náležitosti daňového dokladu dle platného zákona, kterým je ke dni
uzavření Smlouvy zákon č. 588/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Je-li Uživatel v prodlení s úhradou účtované částky, náleží Poskytovateli za každý
započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,10 % z dlužné částky.
Poskytovatel si vyhrazuje právo změny struktury a výše cen. Každá taková změna,
související zejména se změnou rozsahu služeb elektronických komunikací, nebo se
zvýšením kvality těchto služeb, nebo se růstem míry inflace a nebo s nárůstem cen
vstupů, bude Uživateli písemně oznámena nejpozději jeden měsíc přede dnem platnosti
nových cen. Uživatel má z tohoto důvodu právo Písemně ukončit v souladu s
Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací.

4.2

4.3
4.4

5

Práva a povinnosti smluvních stran

5.1

Uživatel je povinen zajistit potřebné provozní podmínky pro zařízení Poskytovatele
stanovené ve Všeobecných podmínkách pro poskytování veřejných služeb
elektronických komunikací, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.
Odpovědnost Poskytovatele při poskytování služeb se řídí ustanoveními zákona č.
127/2005

5.2

Telefon: 581 692 227, Fax: 581 692 220, www.astoncom.cz, kontaktní email: info@astoncom.cz

Aston com s.r.o., Skalní 1088, 616 00 Hranice I - Město
IČ: 26915588, DIČ: CZ26915588, KS v Ostravě oddíl C, vložka 4565

Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.
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Ochrana důvěrných informací

6.1

Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o druhé straně, které vyplývají z
uzavřené Smlouvy nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace
nesdělí či nezpřístupní třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento
závazek mlčenlivosti platí během platnosti Smlouvy a dále po dobu 3 let po ukončení
platnosti Smlouvy.
Poskytovatel je při poskytování služeb elektronických komunikací vázán ustanoveními
o tajemství zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.
Poskytovatel je oprávněn uvádět Uživatele v seznamu svých referenčních zákazníků.
Smluvní strany se dohodly, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé
strany používat názvů, obchodních značek, ochranných známek, log a označení druhé
strany, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

6.2
6.3
6.4

7

Doba trvání Smlouvy a její ukončení

7.1

a) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní lhůta
začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Způsoby ukončení Smlouvy se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb
elektronických komunikací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Po ukončení Smlouvy je Uživatel povinen bezodkladně vrátit Poskytovateli vše, co je
majetkem Poskytovatele. Veškeré pohledávky a závazky plynoucí ze Smlouvy
vyrovnají smluvní strany nejpozději do 30 dnů ode dne jejího ukončení.

7.2
7.3

8

Závěrečná ustanovení

8.1

Ani jedna strana Smlouvy není oprávněna vystupovat nebo jinak jednat jménem druhé
strany.
Ke dni uzavření Smlouvy jsou její nedílnou součástí tyto přílohy :

8.2

Příloha č.1 – Všeobecné podmínky pro poskytování veřejných služeb elektronických
komunikací
Příloha č.2 – Všeobecný reklamační řád společnosti Aston com s.r.o.
Příloha č.3 – Ceník
8.3 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po
jednom.
8.4 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 262 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, v platném znění, jako obchodně-právní. Smlouva se tedy řídí
zákonem č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
8.5 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8.6 Smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými
oběma smluvními stranami.
9

Podpisy smluvních stran

Za poskytovatele:
Jméno, příjmení, funkce:
Podpis: Razítko:
Místo: Datum:
Kontaktní údaje:
Telefon/Fax: 581 692 224 / 581 692 220
Telefon: 581 692 227, Fax: 581 692 220, www.astoncom.cz, kontaktní email: info@astoncom.cz

Aston com s.r.o., Skalní 1088, 616 00 Hranice I - Město
IČ: 26915588, DIČ: CZ26915588, KS v Ostravě oddíl C, vložka 4565

E-mail: info@astoncom.cz
Uživatel (jeho oprávněný zástupce):
Název firmy:
Jméno, příjmení, funkce:
Podpis: Razítko:
Místo: Datum:
Kontaktní údaje:
Telefon/Fax:
E-mail:

Telefon: 581 692 227, Fax: 581 692 220, www.astoncom.cz, kontaktní email: info@astoncom.cz

