Příloha č. 3 Podmínky vyúčtování ceny
Číslo smlouvy:

1.

Cena
1.1.
1.2.
1.3.

2.

Cena za instalaci Služby se sjednává ve výši xxx,- Kč bez DPH jednorázově.
Paušální cena za využívaní Služby se sjednává ve výši xxx,- Kč bez DPH měsíčně a bude
účtována v případě byť i jednorázového využití služby Účastníkem v daném účtovacím období.
Smluvní strany sjednávají, že v případě, že součet cen jednotlivých telekomunikačních spojení
realizovaných Účastníkem přesáhne částku xxx,- Kč bez DPH za dané účtovací období, bude
Účastník povinen uhradit Poskytovateli i částku, o kterou tento součet cen jednotlivých
telekomunikačních spojení realizovaných Účastníkem v daném účtovacím období přesáhl
paušální cenu sjednanou v odstavci 1.2 výše. Ceny telekomunikačních spojení budou účtovány
dle Ceníku telekomunikačních služeb Poskytovatele platného ke dni realizace
telekomunikačního spojení v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami.

Tarifikace hovorů
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

Místní hovory jsou účtovány po sekundách po první minutě.
Meziměstské, mobilní a mezinárodní hovory jsou účtovány po sekundách po první minutě.
Silný provoz je ve dnech pondělí až pátek 7:00 – 19:00 hodin.
Slabý provoz je ve dnech pondělí až pátek 19:00 – 7:00 hodin a v sobotu, v neděli a o svátcích
po celý den.

Vyúčtování
3.1.
3.2.
3.3.

4.

Účtovacím obdobím je kalendářní měsíc. V rámci kalendářního měsíce budou shromažďována
data za poskytnuté služby počínaje prvním dnem příslušného kalendářního měsíce od 0:00:00
hodin do posledního dne příslušného měsíce do 23:59:59 hodin.
Služby poskytované bez přerušení v období přechodu do dalšího účtovacího období budou
vyúčtovány v období, ve kterém začaly. Časové údaje o délce trvání spojení, uváděné
v minutách, jsou sčítány s přesností sekund.
Poskytovatel provádí vyúčtování ve formě faktury doručené Účastníkovi nejpozději do 15-ti dnů
od konce zúčtovacího období. Splatnost faktury je 14 kalendářních dní od data jejího vystavení.

Spory týkající se vyúčtování
4.1.

4.2.

Doručí-li Účastník Poskytovateli námitku ohledně vyúčtovaní telekomunikačních služeb,
zavazuje se Účastník předložit nejpozději do konce účtovacího období následujícího po
namítaném období všechny podrobnosti nezbytné pro odůvodnění svých námitek. Smluvní
strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby v rámci svých možností dospěly
k urovnání sporu. Poskytovatel a Účastník si vzájemně poskytnou informace o pořízení
účtovacích údajů a jejich zpracování a zpřístupní příslušné údaje, nezbytné pro vyúčtování.
Podání reklamace nemá odkladný účinek na termín splatnosti pro forma faktur a faktur.
V souladu s výsledky urovnání sporu, nebo na základě rozhodnutí soudu v případě neúspěšného
pokusu o urovnání sporu mimosoudní cestou, vystaví Poskytovatel neprodleně daňový dobropis.
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