Smlouva o poskytování hlasových služeb

Lbnet.cz - Ing. Věra Brátová Kmenový list smlouvy
Evidenční číslo smlouvy:

Poskytovatel

Smlouva je uzavřená mezi smluvními stranami:
Ing. Věra Brátová
IČ: 86691902, DIČ: CZ495420051, Bankovní spojení: Komerční Banka, č. účtu 788890900217/0100 vedený v měně CZK, při platbě z jiné banky 78-8890900217/0100
tel: 484 800 800
Osoba oprávněná k podpisu této smlouvy z titulu své funkce:

(dále jen Poskytovatel)

Sídlo:
IČO:

DIČ

Zastoupená

Předmětem Smlouvy je terminace volání do pevných a mobilních sítí v ČR a zahraničí prostřednictvím internetu (VoIP). Zákazník prohlašuje, že je mu známa povaha, rozsah a omezení Služby, která je
předmětem Smlouvy a že předmět Smlouvy je dostatečně vymezen. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi objednanou službu a zákazník se zavazuje za poskytnutou Službu Poskytovateli
zaplatit sjednanou cenu. Níže uvedená služba obsahuje: 1 účastnické telefonní číslo.
Poskytovatel si vyhrazuje právo blokovat přístup na telefonní čísla ve formátu 9xxxxxxxx.

Počet
1

Typ placení:

Cena

Popis
Aktivace služby

kreditní

faktura

Počátek platnosti a účinnosti Smlouvy: dnem podpisu oběma stranami.
Den zřízení služby:
Délka periody:

1 měsíc

Služby a ceny:

dle Ceníku

Adresa přípojného bodu

SIP PROXY:

Identifikace Přípojného bodu:

číslo:

Rozhraní přípojného bodu:

VoIP s protokolem SIP

Typ Přenosové trasy:

Internet

Přístup do uživatelského rozhraní:

Jméno:

heslo:

Způsob platby

Adresa uživatelského rozhraní:

Číslo účtu:

Plat. Podmínky

Technické parametry

Obchodní parametry

Předmět dodatku

Účastník

Jméno:

Účastník se zavazuje při úhradě služeb bezhotovostním platebním stykem uvádět vždy číslo smlouvy jako variabilní symbol a telefonní číslo jako symbol specifický. Vyúčtování telekomunikačních služeb je splatné po ukončení
zúčtovacího období, ve kterém byly tyto služby poskytnuty. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc. Poskytovatel má právo vymáhat nezaplacené úhrady s tím, že dlužné částky se zvyšují o náklady s tímto vymáháním spojené.
Účastník se zavazuje, že na výzvu Poskytovatele uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

variabilní symbol - číslo smlouvy

0

Podepsáno v Liberci

specifický symbol - Vaše telefonní číslo

den

měsíc

0

rok

Oprávněný zástupce Poskytovatele:

Oprávněný zástupce Účastníka:

Jméno:

Jméno:

Podpis:

Podpis:

Prodejce:

