Uzavření smlouvy
Poskytovatel:

Petr Stránský
Řetová 142
561 41 Řetová
IČ: 01597566
Zastoupená: Petrem Stránským, jednatelem společnosti

JAK PROBÍHÁ UZAVŘENÍ SMLOUVY A CO TVOŘÍ JEJÍ OBSAH?
Uzavření smlouvy u nás probíhá elektronicky (prostřednictvím e-mailové zprávy). Smlouvu
uzavřeme tak, že Vám na e-mailovou adresu, kterou uvedete, pošleme informace k objednané
službě (parametry, adresa poskytování služeb, smluvní podmínky, cena služby a kompletní
ceník, platební údaje) a pokud budete souhlasit s tím, co jsme Vám poslali, zašlete Vy nám
doplňující údaje, které budeme potřebovat. Okamžikem zaslání těchto údajů je smlouva
uzavřena. Pokud by se změnily osobní údaje, které jste nám uvedli, jste povinni nám jejich
změnu bezodkladně nahlásit.
Vzor zasílaného e-mailu na základě Vaší poptávky (objednávky):
Vážený pane Nováku,
děkujeme Vám za Váš zájem o služby Dobré sítě.
Shrnutí Vaší objednávky:
Služba:
tarif START
Cena vč. DPH/měsíc:
299,- Kč/měs.
Adresa poskytování služeb:
Nová 1234, 56130 Nové Město
Platba:
na základě vystavené faktury měsíčně
Ověřovací kód zákazníka:
123456
Přístupové údaje do samoobsluhy:
(pouze v případě VoIP a GSM služeb)
V příloze Vám zasíláme následující dokumenty:
•
•
•
•

Ceník služeb;
Všeobecné smluvní podmínky;
Definice pojmů pro služby poskytované v pevné/mobilní síti;
Shrnutí smlouvy.

Tyto dokumenty jsou součástí uzavřené smlouvy. Smlouvu spolu uzavřeme na dálku, a to tak,
že nám odpovíte na tento e-mail a zašlete nám požadované údaje:
•

•
•

podnikající právnická osoba uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě sídlo
organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této
právnické osoby;
podnikající fyzická osoba uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě
obchodní firma, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
nepodnikající osoba uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení, bydliště, datum
narození nebo rodné číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno, nebo název a sídlo,
popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, popřípadě identifikační
číslo právnické osoby.
Dobrá síť

