Smlouva o poskytování telekomunikační služby ECOMP
číslo smlouvy

2021CR

Uzavřená mezi smluvními stranami na dobu neurčitou.

A. Účastník

B. Poskytovatel

Obchodní jméno

Obchodní jméno

ECOMP spol. s r.o.
IČ (rodné číslo)

DIČ

IČ

DIČ

63670861

CZ63670861

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u

Společnost ECOMP spol. s r.o., je zapsaná v obchodním rejstříku
u
C 36648 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Sídlem v ulici

Sídlem v ulici

Provozovna/korespondenční adr.

Provozovna (korespondenční adr.)

Průmyslová 190
Chrudim

Chrudim

537 01

537 01

Bankovní spojení

Číslo účtu

Zastoupený/á („Oprávněný zástupce“) / e-mail / telefon

Bankovní spojení

Číslo účtu

Fio banka, a.s.

2800524047/2010

Zastoupený/á („Oprávněný zástupce“)
Složil Radek, jednatel

1. Předmět Smlouvy
1.1 Na základě této smlouvy o poskytování telekomunikační služby („Smlouva“) se Poskytovatel zavazuje poskytovat Účastníkovi dohodnutou
telekomunikační službu s využitím technologie poskytování („Služba“) a Účastník se zavazuje platit cenu za poskytování Služby.
1.2 Podmínky pro poskytování Služby, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě této Smlouvy, stanoveny v níže uvedených
dokumentech a) b) („Dokumenty“). V případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty mají přednost ustanovení Smlouvy, resp. jejích
dodatků. V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých Dokumentů, mají přednost dokumenty v následujícím pořadí:
a) Specifikace služeb („Specifikace“), novější Specifikace má přednost před původní
b) Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti ECOMP spol. s r. o. („Podmínky“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy.
Dokument b) je dostupný na stránkách www.cps.cz. Účastník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem
uvedených Dokumentů.
2.

Cena a její splatnost
Cena za Službu, platná ke dni podpisu této Smlouvy, je uvedena ve Specifikaci resp. v Ceníku, který je Přílohou této Smlouvy, a podléhá
pravidlům splatnosti podle příslušných ustanovení Podmínek. Cena Služby bude účtována měsíčně nebo dle dohody. Ceny jsou s DPH,
které bude účtováno v zákonné výši. Faktury budou účastníkem hrazeny bankovním převodem se splatností faktur 14 dní. Účastník se
zavazuje uhradit cenu předmětu plnění dle Smlouvy včas a bez prodlení. Neuhradí-li účastník fakturu do dne splatnosti, budou vystavovány
upomínky. Účastník souhlasí s tím, že cena jedné upomínky je 242,- Kč s vyčíslením smluvního úroku. Smluvní úrok činní 0,05% denní
sazby z neuhrazených plateb za služby i upomínky. Úhrady účastníka se váží vždy k nejstarší dlužné částce. Neuhradí-li účastník fakturu
v době její splatnosti, je Poskytovatel oprávněn službu přerušit. Za její opětovné zprovoznění bude účtována částka 1.500,- Kč.

3.

Závěrečná 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, zabezpečované Poskytovatelem mohou být Účastníkem požadovány formou vyplnění
nové Specifikace. Po akceptaci ze strany Poskytovatele se nová Specifikace stává součástí této Smlouvy.
3.2 Účastník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem Dokumentů dle čl. 1.2.
3.3 Doba trvání Služby na dobu určitou se počítá ode dne podpisu prvního Předávacího protokolu nebo ode dne nepochybného využívání
Služby a to tím dnem, který nastane dříve. Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou a některá smluvní strana nesdělí druhé smluvní
straně písemně před ukončením dohodnuté doby trvání Smlouvy, že nemá zájem na jejím dalším trvání, mění se poslední den dohodnuté
doby trvání tato doba na dobu neurčitou.
3.4 Smlouva sjednaná na dobu určitou i neurčitou může být ze strany Účastníka předčasně ukončena výpovědí s tím, že výpověď musí být
písemná a musí být doručena druhé smluvní straně osobně nebo dopisem. Výpovědní doba je 30 dnů a počíná běžet prvním dnem po dni
doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě ukončení smlouvy na dobu určitou před uplynutím doby jejího trvání min. 3 měsíce
bude účtována výše úhrady a to 5% součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo 5% součtu
minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. V případě předčasného ukončení Smlouvy
na dobu určitou anebo ukončení Smlouvy na dobu neurčitou dříve než 24 měsíců od jejího uzavření, bude Účastníkovi účtováno poskytnuté
zvýhodnění „zřízení a instalace zdarma, 3 měsíce zdarma“ a to v plné výši vyčíslené ve Specifikaci služby, která je nedílnou součástí této
Smlouvy.
3.5 Jednotlivé služby se předávají Účastníkovi dnem podpisu Smlouvy.
3.6 Definice služeb, všeobecné, provozní a další podmínky poskytování služeb jsou online k dispozici na adrese https://www.cps.cz/download/
3.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jedno vyhotovení obdrží Účastník a jedno vyhotovení Poskytovatel.

web:
telefon:
email:

WWW.ECOMP.EU
+420 469 775 800
obchod@ecomp.eu

Internetové a datové služby
Hlasové služby
Mikrovlnné sítě

Specifikace služby Internet Direct ECOMP
2021CR

Příloha ke smlouvě číslo:
Číslo specifikace / verze

Druh specifikace

1/1

Nová

Nahrazuje specifikaci / verzi

Změna

Zrušení

Požadované datum zprovoznění, změny, či zrušení
2021

Adresa realizace účastnické přípojky/přípojek/
Název / adresa
Název / adresa

Kontaktní osoba Účastníka v místě připojení
Jméno a příjmení

Ulice

Pevný telefon

E-mail

Mobilní telefon

Pozn.

Ulice

Město
Chrudim

PSČ
537 01

Typ služby

Město

PSČ

Specifikace služby

Zřizovací poplatek:

Měsíčně:

-

299,- Kč

3.500,- Kč

-

- 3.500,- Kč

-

0,- Kč

299,- Kč

Internetové připojení rychlostí až xx/xx Mbps
bez omezení dat
Studie proveditelnosti, dodávka a instalace jednotky pro
bezdrátové připojení

iDIRECT 50M
ZŘÍZENÍ A INSTALACE
ZVÝHODNĚNÁ
NABÍDKA

Zřízení a instalace zdarma, 3 měsíce zdarma
Cena celkem:

IP adresa:
DNS1:
POP3, IMAP server:
Statistika služby:
jméno:

193.104.7.254
mail.cps.cz
http://partner.ecomp.eu/
heslo:

Typ zařízení:

Mail adr:
DNS2:
SMTP server:
WEB prostor:
Přístup
jméno:
Zařízení ve vlastnictví:
Zařízení ve vlastnictví:

@cps.cz
193.104.12.254
mail.cps.cz
MB:
ftp://ftp.cps.cz
heslo:
Poskytovatele
Uživatele

Poznámky: Instalované přístupové bezdrátové zařízení po uplynutí doby 24 měsíců přechází do vlastnictví Účastníka. Účastník potvrzuje,
že mu nejsou známé žádné okolnosti, které by mu bránily dát souhlas s umístěním zařízení dle této smlouvy, a tímto souhlas s umístěním
zařízení bez výhrad uděluje. Roční předplatné = 2 měsíce zdarma.
VARIABILNÍ SYMBOL: 2021

V Chrudimi dne 2021

V Chrudimi dne 2021

Účastník

Poskytovatel

oddělení péče o zákazníka
NONSTOP SERVISNÍ a TECHNICKÁ
PODPORA

web:
telefon:
email:

WWW.ECOMP.EU
+420 469 775 800
obchod@ecomp.eu

469 775 800
775 553 574

obchod@ecomp.eu
servis@ecomp.eu

8:00 – 16:30
24h denně (nezasílat SMS)

Internetové a datové služby
Hlasové služby
Mikrovlnné sítě

