Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
společnosti GEMNET s.r.o.

Číslo smlouvy:
Poskytovatel
GEMNET s.r.o., Bánov 501, 687 54 Bánov, IČ: 27663752, DIČ: CZ27663752, dále jen "Poskytovatel",
společnost zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu C a vložce 50080, Bankovní
spojení: Fio Banka, č.ú.: 175279357/2010
Účastník
Jméno:
Ulice:

Město:

Datum narození (r.č.):

Číslo OP (pasu):

IČO:

DIČ:

PSČ:

Telefon/Mobil:
E-mail:
Elektronická fakturace*:
Přístupové údaje do zákaznického rozhraní:
Jméno:
*

Heslo:

do pole Elektronická fakturace uveďte e-mailovou adresu, na kterou bude společnost zasílat elektronické faktury, pokud se liší

od E-mail

1. Předmět Smlouvy
1.1. Tato Smlouva je rámcovou smlouvou, která umožňuje sdružit poskytování více Služeb
Poskytovatele pod jednu zastřešující smlouvu. Služby samotné jsou pak stranami Smlouvy dohodnuty v
jednotlivých Specifikacích služeb. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Účastníkovi
Služby dohodnuté ve Specifikacích služeb a Účastník se touto Smlouvou zavazuje platit cenu za
poskytování Služeb.
1.2. Podmínky pro poskytování Služeb, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě této
Smlouvy, stanoveny v níže uvedených dokumentech a), b) a c). V případě rozporu mezi ustanoveními
jednotlivých Dokumentů, mají přednost Dokumenty v následujícím pořadí:
a) Specifikace služeb ("Specifikace") podepsána oběma Smluvními stranami. Novější Specifikace, která
se týká stejné Služby, má přednost před starší
b) Aktuální ceník služeb ("Ceník"), pokud není Cena stanovena jiným způsobem.
c) Aktuální Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
společnosti GEMNET s.r.o. (dále jen „Podmínky“), dostupné na http://www.gemnet.cz, v zákaznickém
rozhraní a na pobočce Poskytovatele.

Kontakty:
servis
prodejna
fakturace

e-mail: servis@gemnet.cz
e-mail: prodejna@gemnet.cz
e-mail: fakturace@gemnet.cz

tel.: 571 895 320
tel.: 571 895 322
tel.: 571 895 322

2. Podklady pro fakturaci
Způsob zasílání faktur: elektronicky e-mailem – ANO
Fakturační adresa**:……………………………………………………………………………………………………
** do pole Fakturační adresa uveďte „ příjmení, jméno, ulice, č.p., město, psč „ , na kterou bude společnost zasílat faktury pozemní poštou (dle ceníku),
v případě nesouhlasu se zasíláním faktur - elektronicky emailem

3. Závěrečné ustanovení
3.1. Číslované dodatky ke Smlouvě budou vypracovány na základě požadavku některé ze smluvních
stran. Veškeré změny lze provádět pouze písemně. Další služby, nebo změny stávajících Služeb,
poskytovaných Poskytovatelem mohou být Účastníkem požadovány formou vyplnění nové Specifikace.
Po akceptaci ze strany Poskytovatele se nová Specifikace stává součástí Smlouvy.
3.2. Účastník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem dokumentů dle čl.
1.2.
3.3. Smlouvu lze ukončit v souladu s Podmínkami. Pokud je poskytování Služeb nebo alespoň některých
z nich dohodnuto na dobu určitou, ukončení Smlouvy je účinné až po uplynutí nejdelší sjednané doby
poskytování, pokud se strany nedohodnou jinak.
3.4. Jednotlivé Služby podle Specifikací je možné ukončit samostatně v souladu s dobou jejich
poskytování.
3.5. V případě poskytování Služeb na dobu určitou - pokud žádná z obou smluvních stran nedoručí
druhé straně nejpozději dva měsíce před uplynutím sjednané doby doporučeným dopisem písemný
projev vůle smlouvu neprodlužovat, platí nevyvratitelná právní domněnka, že strany se dohodly
smlouvu převést na dobu neurčitou, nebude-li ve Specifikaci služby uvedeno jinak.
3.6. Službu poskytovanou na dobu neurčitou mohou obě strany vypovědět, a to i bez udání důvodu.
Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé straně doporučeným dopisem. Výpovědní doba
činí 30 dnů a počíná běžet doručením výpověďi.
3.7. Smlouva je připravena ve dvou vyhotoveních, z nichž Účastník i Poskytovatel obdrží po jednom
podepsaném vyhotovení.

Účastník:

Poskytovatel:
V Bánově

V …………….…… dne: ………………..

dne:

…………………………………
Účastník

Příjmení, jméno : ……………………………
Číslo OP/pasu

Kontakty:
servis
prodejna
fakturace

: …………………………..

…………………………………
Zástupce účastníka

e-mail: servis@gemnet.cz
e-mail: prodejna@gemnet.cz
e-mail: fakturace@gemnet.cz

tel.: 571 895 320
tel.: 571 895 322
tel.: 571 895 322

