itself s.r.o.
Pálavské náměstí 4343/11
628 00 Brno - Židenice
zastoupená jednatelem společnosti,
zapsaná u KS Brno, oddíl C,
složka 1274
dále jen Poskytovatel

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB Selfnet
nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky, Provozní řády jednotlivých služeb,Objednávka služeb Selfnet a Ceník služeb

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.ú. 4200106721 / 6800
IČ: 18826016
DIČ: CZ18826016

1 - IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZÁKAZNÍKA - vyplní Poskytovatel - variabilní symbol

2a - ZÁKAZNÍK - fyzická osoba
Pan

Paní Příjmení

Jméno

Datum narození

Příjmení

Jméno

Datum narození

IČ

DIČ

2b - ZÁKAZNÍK - podnikatel nebo právnická osoba jiná než podnikatel
Obchodní jméno / Obchodní firma

3 - ADRESA ZÁKAZNÍKA / SÍDLO FIRMY
Ulice / Obec

Číslo popisné / orientační

Město

PSČ

Telefon

E-mail

Číslo bytu

4 - ADRESA PŘIPOJENÍ / ODBĚRNÉ MÍSTO - nevyplňuje se je-li obsah shodný s odd. 2a, 2b nebo 3
Obchodní jméno / Obchodní firma / Příjmení a jméno

Ulice / Obec

Číslo popisné / orientační

Město

PSČ

Číslo bytu

5 - ZPŮSOB PLATBY
SIPO

( nelze použít při objednání služby
TELEFON )

Spojové číslo účastníka (opište z inkasního lístku)

Číslo bankovního účtu

Kód banky

Inkaso z účtu
Jiný

-

(Bankovní převod, Poštovní
poukázka A, ...)

Variabilní symbol = Identifikační číslo zákazníka, používejte při každé platbě

6 - ZASÍLÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB
Elektronická faktura doručovaná na e-mail

Tištěná faktura (Zpoplatněno podle ceníku)

7 - ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Zákazník výslovně souhlasí s uveřejněním aktuálního znění Všeobecných podmínek, Provozních řádů pro poskytování jednotlivých služeb a Ceníku
poskytovaných služeb na webových stránkách (www.selfnet.cz) Poskytovatele a považuje je v aktuálním znění za nedílnou součást smlouvy o
poskytování služeb a zavazuje se jimi řídit.
Já, níže podepsaný Zákazník, prohlašuji, že jsem se seznámil s Všeobecnými podmínkami, Provozním řádem pro poskytování jednotlivých služeb a
Ceníkem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a výslovně s nimi souhlasím a současně svým podpisem potvrzuji, že jsem všechny uvedené
dokumenty obdržel v platném znění ke dni podpisu této smlouvy.
Jestliže Zákazník nezaplatí vyúčtování vystavené Poskytovatelem ve lhůtě splatnosti, Poskytovatel je oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu
ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz souhlasu s jejím zněním
připojují k ní své podpisy

8 - POSKYTOVATEL

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Datum

Datum tisku

Razítko

9 - ZÁKAZNÍK

Jan Dašovský, jednatel společnosti

Podpis

Razítko

Zákaznické centrum Selfnet +420 533 383 335, zakaznicke.centrum@selfnet.cz, www.selfnet.cz

V 5.1

