Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
dále jen "SMLOUVA"

Zefina Praha s.r.o.

Sídlo:
Českobrodská 575, 190 11 Praha 9
Tel:
777 50 50 16
E-mail:
podpora@mobilphone.cz
WEB:
www.mobilphone.cz
IČ:
242 11 583
DIČ:
CZ24211583
Spisová značka: C 189070 vedená u Městského soudu v Praze

provozovatel virtuální sítě MobilPhone.CZ
Jandova 10/3
Praha 9, Vysočany
190 00
dále jen "POSKYTOVATEL"
a
Titul

Jméno

Příjmení

Adresa trvalého bydliště
Jméno
Ulice a číslo popisné
PSČ

Obec

Emailová adresa

dále jen "ÚČASTNÍK"

1. Úvodní ujednání
1. Poskytovatel je oprávněn provozovat telekomunikační služby přístup k síti Internet na základě registrace u Českého
telekomunikačního úřadu pod číslem 3706.

2. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytování veřejně dostupné telefonní služby ÚČASTNÍKOVI POSKYTOVATELEM a jejich úhrada
ÚČASTNÍKEM dle této SMLOUVY.
2. ÚČASTNÍK a POSKYTOVATEL se dohodli na poskytování následujících služeb a jejich měsíčních cenách
měsíční paušální poplatek

4. ÚČASTNÍK
3.
ÚČASTNÍKa aPOSKYTOVATEL
POSKYTOVATEL
se se
dohodli
dohodli
na poskytnutí
na aktivacinásledujících
následujících
jednorázových
služeb a příslušných
služeb a jejich
volacích
cenách
jistinách k zajištění
budoucích plateb ÚČASTNÍKA za tyto služby:
hlasové a SMS služby: (min. 100,- Kč)

,

-

mezinárodní volání: (min. 100,- Kč)
premium SMS: (min. 100,- Kč)
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5. ÚČASTNÍK a POSKYTOVATEL se dohodli na přidělení telefonního čísla:
náhodně přidělené POSKYTOVATELEM
vybraném ÚČASTNÍKEM
telefonní číslo:
přenosu telefonního čísla od jiného operátora (199,-)
telefonní číslo:
ČVOP

3. Cena a úhrada
1. Platby za SLUŽBY budou UŽIVATELEM prováděny na základě POSKYTOVATELEM vystavené faktury. Platby budou
prováděny na účet uvedený na faktuře, s variabilním symbolem uvedeným na faktuře a se splatností uvedenou na faktuře.
Zaplacením se rozumí den připsání platby na účet POSKYTOVATELE.
2. V případě prodlení UŽIVATELE s úhradou platby dle této smlouvy má POSKYTOVATEL nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1%
z dlužné částky za den.
3. ÚČASTNÍK a POSKYTOVATEL se dohodli na následujícím způsobu úhrady SLUŽEB:
příkazem k úhradě na účet POSKYTOVATELE
inkasem z účtu ÚČASTNÍKA
číslo účtu:
limit platby

4. Platnost smlouvy
1. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou. Výpovědní doba je stanovena na jeden měsíc.
3. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
4. POSKYTOVATEL je oprávněn přerušit nebo ukončit poskytování služeb v případě, že ÚČASTNÍK porušuje ustanovení
Všeobecných podmínky nebo ÚČASTNÍK vyčerpal volací jistinu nebo je ÚČASTNÍK déle než jeden měsíc v prodlení s úhradami
daňových dokladů za poskytnuté služby.

5. Smluvní podmínky
1. Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této
SMLOUVY.

6. Závěrečná ustanovení
1. ÚČASTNÍK souhlasí s tím, aby pro potřebu plnění této smlouvy POSKYTOVATEL zpracovával jeho osobní údaje v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů po celou dobu trvání této smlouvy a nároků z této SMLOUVY
vyplývajících. ÚČASTNÍK dále uděluje POSKYTOVATELI souhlas se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele v souladu se
zákonem č. 480/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 20.09.2018
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POSKYTOVATEL

DI:

1 0 0 0 1 0 0 1

ÚČASTNÍK

1
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