
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb

Číslo smlouvy:

Poskytovatel:
SIPhone s.r.o.
Boleslavská 1905/7
130 00 PRAHA 3
IČ: 28455011
DIČ: CZ28455011
zapsaný v OR vedeném MS v Praze v oddíle C 
vložka 142734
jejímž jménem jedná jednatelka 
Slávka Ježková

Účastník:
Název/Jméno:
IČ/RČ:
DIČ:
Ulice:
Město:
PSČ:
Tel:
Fax:
jejímž jménem jedná

Oprávněná osoba Účastníka:
Jméno:
Ulice:
Město:                                 PSČ:
Tel:
Fax:
E-mail:

Kontaktní osoba Účastníka:
Jméno:
Ulice:
Město:                                 PSČ:
Tel:
Fax:
E-mail:

 1 Předmět smlouvy

 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout za odměnu Účastníkovi 
telekomunikační služby podle Všeobecných obchodních podmínek tvořících Přílohu č. 1 
této smlouvy, Technické specifikace služby tvořící Přílohu č.2 a v souladu s platnými 
právními  předpisy,  zejména  se  zákonem  č.  127/2005  Sb.,  O  elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, a se zákonem 
č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

 1.2 Předmětem závazku Účastníka je povinnost řádně a včas hradit Poskytovateli sjednanou 
cenu poskytovaných služeb.

 1.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky
Příloha č. 2 Technická specifikace služby
Příloha č. 3 Podmínky vyúčtování ceny
Příloha č. 4 Reklamační řád
a  dále  dokumenty  uvedené  a  podepsané  smluvními  stranami  jako  další  přílohy této 
smlouvy.

 1.4 Technické  podmínky  poskytovaných  služeb  charakterizuje  Příloha  č.  2  Technická 
specifikace služby.

 1.5 Dojde-li  mezi  touto smlouvou a/nebo jednotlivými  dokumenty tvořícími přílohy této 
smlouvy k rozporu nebo dvojímu výkladu, je rozhodujícím dokumentem pro výklad tato 
smlouva a poté přílohy podle odstavce  1.3 
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 2 Platební podmínky a cena
 2.1 Platební podmínky

Účastník je povinen za poskytnutou telekomunikační službu hradit Poskytovateli cenu 
ve výši určené dle odstavce  2.2  a to způsobem a za podmínek uvedených v Příloze č. 3 
této smlouvy.

 2.2 Cena
Cena  za  uskutečněné  hovory  a  přenosy  dat  je  účtována  dle  Přílohy  č.3  Podmínky 
vyúčtování  ceny.  Za  poskytnuté  telekomunikační  služby  vystaví  Poskytovatel 
Účastníkovi daňový doklad, který je vyúčtováním služby.
Smluvní  strany  sjednávají  minimální  dobu  užívání  služby  v  trvání   xx  měsíců  od 
účinnosti této smlouvy.

 3 Závěrečná ustanovení
 3.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou se sjednanou minimální dobou užívání služby, 

pokud není uvedeno jinak v odstavci  2.2  Cena této smlouvy.
 3.2 Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě jsou přípustné pouze v písemné formě a 

musí být podepsány oběma smluvními stranami.
 3.3 V případě Přemístění,  kterým se rozumí změna místa  poskytování Služby objednaná 

písemně  Účastníkem,  je  Účastník  povinen  hradit  Poskytovateli  náklady  tohoto 
Přemístění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 3.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

 3.5 Tato smlouva a její přílohy ruší veškerá jiná předchozí ústní nebo písemná ujednání mezi
stranami, vztahující se k předmětu této smlouvy.

 3.6 Účinnost této smlouvy nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud není 
tento den totožný, pak nastává dnem dodání potvrzeného návrhu smlouvy druhé straně.

 3.7 Smlouva  může  být  vypovězena kteroukoli  ze  smluvních  stran  bez  udání  důvodu po 
uplynutí sjednané lhůty pro minimální dobu užívání služby. Výpověď musí být učiněna 
písemně a prokazatelně doručena druhé straně.

 3.8 Výpovědní lhůta pro výpověď dle odstavce  3.7 je tříměsíční a počíná plynout prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 
druhé straně.

 3.9 Poskytovatel má právo se souhlasem Účastníka změnit technologické řešení poskytování 
služby na základě předložené nové technické specifikace služby při zachování ostatních 
smluvních podmínek a mezinárodních standardů. Účastník poté poskytne Poskytovateli 
veškerou potřebnou součinnost.

 3.10 Smluvní  vztah  založený  touto  smlouvou  se  řídí  právním  řádem  České  republiky, 
smlouvou a všemi přílohami uvedenými v odstavci  1.3 této smlouvy.

……………………... ……………………... 
Datum Datum

……………………... ……………………... 
Účastník Poskytovatel

……………………... ……………………... 
Oprávněná osoba Oprávněná osoba
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