Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
Zadejte libovolný obsah,
který chcete opakovat,
včetně
jiných ovládacích
Kontaktní údaje:
prvků obsahu. Můžete také
Bankovní spojení: 19-8547790217/0100
vložit tento ovládací prvek
email: info@elra.cz
telefon: 603 448 661 kolem řádků tabulky, aby se
části tabulky opakovaly.
Smlouva číslo:
(Variabilní symbol)

Poskytovatel:
ELRA servis, s.r.o.,
Gagarinova 793/5, Liberec,
IČO: 25479474, DIČ: CZ 25479474
Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 220009
Účastník:
☐Fyzická osoba
Příjmení, jméno:
Obchodní jméno:
Ulice a číslo:
Obec:
Email:
IČO:
Telefon:
Statutární orgán nebo oprávněná osoba:
Příjmení, jméno:
Ulice a číslo:
Obec:
Číslo OP:

☐Právnická osoba

☐Fyzická osoba - podnikatel

PSČ:
DIČ:
Číslo OP:

Telefon:

Fakturační adresa (pokud se liší od adresy účastníka)
Příjmení, jméno:
Ulice a číslo:
Obec:

Email:

PSČ:

1. Úvodní ustanovení
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli telekomunikační služby specifikované v příloze Cena a specifikace služby, této smlouvy (dále
jen “Služby”) za podmínek uvedených v této smlouvě, specifikacích a ve „Všeobecných podmínkách o poskytování telekomunikačních služeb
společnosti ELRA servis, s.r.o.“ (dále jen “Všeobecné podmínky”, dostupné na www.elra.cz), které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Podpisem
této smlouvy Uživatel vyjadřuje svůj souhlas se zněním Všeobecných podmínek.
2. Doba trvaní smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu: ☐ neurčitou
☐ určitou v délce 24 měsíců
☐ určitou v délce ........ měsíců
3. Cena a platební podmínky
Ceny služeb jsou uvedené v příloze "Cena a specifikace" a jsou splatné na základě elektronické výzvy k platbě, která je účastníkovi vždy
zaslána emailem. Na základě této výzvy k platbě se účastník zavazuje uhradit cenu za poskytované služby, a to do termínu uvedeného ve
výzvě k platbě.
4. Zřízení služby
Poskytovatel se zavazuje připojit Uživatele k telekomunikační síti do 14-ti dní, doplňkové služby podle přílohy "Cena a specifikace" se
poskytovatel zavazuje účastníkovi zpřístupnit do 30 dní od podpisu této smlouvy a od předání všech potřebných formulářů. Zřízením se
rozumí umožnění využívání veřejné telekomunikační sítě. Zřízení služby je potvrzeno Uživatelem formou akceptace předávacího protokolu.
Aktivace nadstavbových funkcionalit (e-mail, změny MX a DNS záznamů apod.) je časově nezávislá na Zřízení služby, a není tedy součástí
Předávacího protokolu. Termíny aktivací budou řešeny po vzájemné dohodě Poskytovatele a Uživatele.
5. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a po dodání všech materiálů a příloh potřebných ke zřízení
Služby Uživatelem. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy Uživatelem.
 Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou včetně příloh se řídí zákonem o elektronických telekomunikacích č. 127/2005 Sb. a
obchodním nebo občanským zákoníkem v platném znění. Uživatel tímto potvrzuje, že se seznámil s obsahem Všeobecných podmínek
poskytování telekomunikačních služeb společnosti ELRA servis, s.r.o., které jsou součástí této Smlouvy. Uživatel potvrzuje, že osobní
údaje uvedené v této Smlouvě jsou pravdivé, a souhlasí s jejich zpracováním Poskytovatelem. Uživatel tímto uděluje souhlas k tomu,
aby jej Poskytovatel informoval o současných či nově zaváděných službách. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní data Uživatele
pouze v souladu se zákonem o ochraně osobních dat (101/2000 sb.).

Smluvní strany si smlouvu přečetly a prohlašují, že vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli a na znak souhlasu ji podepsaly.



Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž všechny mají charakter originálu. Uživatel i Poskytovatel obdrží po jednom
vyhotovení.



Smlouvu je možné měnit jen dohodou obou smluvních stran formou písemných dodatků. Pokud dojde k změně Všeobecných
obchodních podmínek nebo tarifu, dodatek ke smlouvě je platný nabytím účinnosti změny Všeobecných obchodních podmínek nebo
tarifu. Dodatek ke smlouvě je možné uzavřít i tak, že ELRA servis, s.r.o. vykoná změnu ve službě na základě žádosti účastníka.
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, v případě ukončení poskytování kterékoli z jednotlivých služeb, tato smlouva zaniká jako
celek.



Za poskytovatele:
V Liberci

Za Účastníka:
V

Cena a specifikace služby
Zadejte libovolný obsah,
který chcete opakovat,
včetně jiných ovládacích
Kontaktní údaje:
prvků obsahu. Můžete také
Bankovní spojení: 19-8547790217/0100
vložit tento ovládací prvek
email: info@elra.cz
telefon: 603 448 661 kolem řádků tabulky, aby se
části tabulky opakovaly.
Smlouva číslo:
(Variabilní symbol)

Poskytovatel:
ELRA servis, s.r.o.,
Gagarinova 793/5, Liberec,
IČO: 25479474, DIČ: CZ 25479474
Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 220009
Místo poskytování služby:
Příjmení, jméno:
Ulice:
Město:
Technická specifikace:

PSČ:
Pravidelná měsíční cena:

Závazek:
☐ Závazek 24 měsíců

☐ Zvolte položku.

☐Zvolte položku.

☐Bez závazku
☐Individuální

,-Kč/měsíc

☐Individuální ______,-Kč

☐Individuální

☐Veřejná IP – 50,-Kč/měsíc
Cena včetně DPH
Instalační poplatek:

Cena včetně DPH.

☐Jednorázový instalační poplatek 3 000,-Kč

☐Jednorázový instalační poplatek 1 500,-Kč
Cena včetně DPH.

☐Bez poplatku

Interval plateb:
☐měsíční interval

☐čtvrtletní interval (-15,-Kč/období)

☐půlroční interval (-30,-Kč/období)

Za poskytovatele
21. 12. 2014

Za Účastníka

Předávací protokol
Smlouva číslo:
(Variabilní symbol)

Informace o připojení:
Základnová stanice:

Sektor: ELRANET-

Nastavení připojení k síti – protokol TCP/IP:
Komunikační zařízení:
Typ zařízení: NanoStation M5
MAC adresa zařízení:
Klientské zařízení:
IP: 10.1.4.
Maska: 255.0.0.0
Veřejná IP:
---

Sítový mód:

Brána: 10.1.4.1

☒Bridge

☐Router

DNS: 10.1.4.1; 212.158.128.3; 85.207.207.85
SMTP server: mail.bluetone.cz

Funkčnost služby:
☐Byla předvedena na zařízení poskytovatele

Za poskytovatele:
V Liberci

☐ Byla předvedena na zařízení účastníka

Za Účastníka:
V

