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Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací číslo                         
 

1. Smluvní strany 
Poskytovatel: NEW TELEKOM, spol. s r.o. 
se sídlem: K Hrušovu 2/293, Praha 10, PSČ 102 03 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87572 
IČO: 26690471 
DIČ: CZ26690471 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 
Číslo účtu: 176695387/0300 
Zastoupený: Danielem Hauserem, jednatelem společnosti  
 
Osoba pověřená jednat jménem Poskytovatele ve věcech administrativních:       , telefon:       
  
                                           technických:  Helpdesk: hepldesk@newtel.cz, telefon: 800 50 60 70 
 
a 
 
Účastník:       
se sídlem:       

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v       , oddíl      , vložka 
      

Kontaktní adresa:       
Faktury zasílat na:       
IČ:       
DIČ:       
Bankovní spojení:       
Číslo účtu:       
Zastoupený:       
Osoba pověřená jednat jménem Účastníka ve věcech: administrativních:       
  telefon:          
  fax:       
  e-mail:       
   
  technických:                   
  telefon:          
  fax:                
  e-mail:           

 

2. Předmět Smlouvy 
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi Služby specifikované v této Smlouvě (dále jen "Služby"), za podmínek 
uvedených v této Smlouvě, Specifikaci Služby, Ceníku a ve Všeobecných podmínkách poskytování služeb elektronických 
komunikací společnosti New Telekom, spol. s r.o. (dále jen "Všeobecné podmínky"). Účastník se zavazuje za tyto Služby 
zaplatit níže sjednanou cenu.  
 
Služby:  

3. Cena  
Cena za Služby sjednané na základě této Smlouvy je: 
 
 
+ příslušná výše DPH, platná v době fakturace. 
Cena bude placena za podmínek stanovených dle Všeobecných podmínek, a to bankovním převodem na účet Poskytovatele 
uvedený na daňovém dokladu. 
 

4. Účtování ceny  
Účastník podpisem této smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby daňové doklady byly Poskytovatelem vystavovány v elektronické 
podobě ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

5. Zřízení služby  
Poskytovatel se zavazuje zřídit Službu nejpozději do       od uzavření Smlouvy s tím, že termín je podmíněn splněním všech 
podmínek nutných pro zřízení Služby. 
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6. Doba trvání  
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání       měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, po uplynutí této doby 
Smlouva automaticky přechází na Smlouvu s trváním na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

7. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zřízení Služby.. Účastník se 
zavazuje všechny podklady nutné ke zřízení Služby dodat nejpozději do 10ti pracovních dnů od uzavření Smlouvy.  

Účastník souhlasí, aby mu veškeré písemnosti byly posílány na výše uvedenou adresu elektronické pošty osoby pověřené 
jednat jménem Účastníka ve věcech administrativních.  Účastník se zavazuje udržovat uvedenou adresu elektronické pošty 
stále aktuální. 

Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž obě mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

Nedílnou součástí této smlouvy je Specifikace Služby, Ceník a Všeobecné podmínky. 
V případě ukončení této smlouvy zanikají veškeré smluvní vztahy v jejím rámci. Skutečnost, že došlo k ukončení smluvního 
vztahu, nezbavuje Účastníka povinnosti splnit všechny závazky, které jsou se zánikem smluvního vztahu spojeny na základě 
ustanovení této Smlouvy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ………………………., dne ………………. 2015 V Praze, dne ………………. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. ............................................................................. 
oprávněný zástupce Účastníka oprávněný zástupce Poskytovatele  
  
 


