
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

a to v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmínek

X

Převod Hotově !platbu v hotovosti lze uhradit v pracovních 

dnech od 15:00  do 18:00 na adrese 

poskytovatele po předchozím tel. objednání

Společná a závěrečná ustanovení 

Cena za Službu je uvedena v kolonce cenová sazba.Cena se skládá z  pravidelné měsíční platby odpovídající zvolené Službě specifikované v instalované službě. 

Poskytovatel je  oprávněn cenu jednostranně a odpovídajícím způsobem  upravit v případě změn příslušných zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. Cena za 

poskytovanou službu se hradí  hotově nebo na  účet Poskytovatele vedený u  AIR Bank  číslo: 1261482014/3030 a variabilní symbol uvedný níže,  nebo na jiný bankovní 

účet, který  Poskytovatel  Účastníkovi případně písemně sdělí a to nejpozději do 20.dne měsíce na měsíc následující . V případě ukončení platnosti smlouvy nebo 

odstoupení od smlouvy je  Účastník povinen uhradit veškeré pohledávky vůči Poskytovateli, které vyplívají  ze smlouvy v době její platnosti. V případě, že měsíční platba 

za poskytování služeb bude mít zpoždění více jak 10 dní oproti datu splatnosti uvedené na faktuře nebo ve splátkovém kalendáři ( platba za danný měsíc musí být 

uhrazena k poslednímu v danném měsíci ) dojde k odpojení poskytované služby. Tato bude opět zapojena do 2. dne po  úhradě dlužné částky a úhradě reaktivačního 

poplatku 200,-Kč včetně DPH. Opoždění platby se úročí částkou ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení, nejméně však 50,-Kč

B25:AJ47B11:AJ47B2:AJ47B39B38:AJ47B1:AJ47

Platbu převodem proveďte na účet 

AIR BANK : 1261482014 / 3030
variabilní 

symbol

Technický kontakt: Vlastimil Prachař 777 142 667  Email: info@auriga.cz

V Cerhenicích  dne :

Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb.Tato smlouva se uzavírá na dobu 

neurčitou.Každá ze Smluvních stran je oprávněna ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí.Odstoupení od smlouvy lze i v případě jejího podstatného porušení. Případy 

podstatného porušení jsou vymezeny ve Všeobecných obchodních podmínkách. Uživatel prohlašuje, že jsou mu známy  Všeobecné podmínky pro poskytování 

telekomunikačních služeb. Dokument „Specifikace služeb sítě AURIGA“ je nedílnou součástí této smlouvy .Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních 

stran.  Tato smlouva je sepsána v českém jazyce ve dvou vyhotovení, z nichž Účastník obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení Poskytovatel.Uživatel svým podpisem 

souhlasí s provedením instalace a stvrzuje, že při instalaci nevzniká žádná škoda na majetku, všeobecné obchodní podmínky jsou součástí této smlouvy.

Za Účastníka………………………….. Za Poskytovatele.....................................

doklad zasílat elektronickou poštou

Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli aktivační poplatek, technické práce v rámci aktivace služby, případně dodávky zařízení, materiálu a další práce dle této smlouvy 

a platného ceníku služeb na základě faktury se splatností 15 dnů.

Fakturace a platební podmínky

zapsaná na živnostenském úřadě Kolín

E-mail pro fakturaci :

(dále jen Poskytovatel)

Trvalé připojení k internetu Ethernet kabelem a doplňkové  služby dle ceníku spočívající v připojení Účastníka k síti Internet, aby za podmínek uvedených v této smlouvě  

a ve Všeobecných obchodních podmínkách měl Účastník přístup k síti k síti internet a závazek  Účastníka zaplatit za poskytování této Služby sjednanou cenu.

Písemný doklad   -  osobně 

Aktivace zahrnuje zakončení přístupové sítě Poskytovatele v bytě Uživatele a konfiguraci služby na straně Poskytovatele. Aktivaci nezahrnuje kabelový rozvod v bytě 

zákazníka, konfiguraci připojení u zákazníka, případně dodávku zařízení (síťové karty routry atd.)

Fakturace:

Tarif na míru - popis / 

dodatkové služby :

Předmět Smlouvy

Nabízené tarify jsou agregovány 1:3

způsob 

platby
Kč s DPH

PSČ

START   8Mba    

200 Kč,-

STANDARD 19 Mba  

270 Kč,-

   PRO   26 Mba  

370 Kč,-

PROFI   36 Mba  

470 Kč,-

Cenová sazba:

(dále jen Učastník)

uzavírá tímto Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací  (dále jen smlouva) se společností

PRACHAŘ VLASTIMIL - AURIGA  , U hřiště 474 ,  Cerhenice 281 02 ,  IČO:72890762

číslo smlouvy :

Koncový uživatel

tel.IČ / číslo OP/datum narození

 Jméno, Přijmení  

FIRMA

Bydliště / sídlo

Město

ulice

mailto:info@auriga.cz

