Smlouva o poskytování telekomunikační služby SIP

I.

Smluvní strany
Poskytovatel:

Savvy, s.r.o.
Ludslavice 141
768 52 Míškovice
IČ: 26944367
DIČ: CZ26944367
bank. spoj.: 1824304001/2400
Uživatel:

IČO:
DIČ:
II. Předmět smlouvy
1.
2.

Předmětem této smlouvy je služba „Poskytování telekomunikační služby SIP“ (dále jen Služba).
Služba je neveřejná a je poskytovaná za úplatu.

III. Povinnosti a práva smluvních stran
1.

Práva a povinnosti obou stran jsou shrnuta v Obecných podmínkách, kterýžto dokument je
nedílnou součástí této smlouvy.

IV. Cena a úhrada za službu, vyúčtování služby
1.
2.
3.
4.

Cena za Službu je určena aktuálním ceníkem, který je dostupný na internetových stránkách
Poskytovatele (www.savvy.cz)
Dokud celková cena za využívání Služby Poskytovatele nepřesáhne částku 300,- Kč, odkládá se
vyúčtování do doby, než celková cena dosáhne nebo přesáhne zmiňovanou částku. Následně je
Uživateli zasláno vyúčtování za více měsíců naráz, zpětně.
Cena je účtována měsíčně a je splatná na základě zpětně vystaveného účetního dokladu.
Splatnost vyúčtování (faktury) je stanovena na 14 kalendářních dnů. V případě, že Uživatel
neuhradí fakturu do 3 dní po uvedené splatnosti, je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování
služby do doby, než bude částka uvedená na vyúčtování připsána na jeho účet v plné výši.

V. Společná a závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

4.
5.

Smluvní vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí příslušnými právními předpisy České
republiky.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
Smlouva může být ukončena:
- Dohodou smluvních stran.
- Výpovědí, danou Poskytovatelem nebo Uživatelem. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď
druhé straně, pokud není v Podmínkách uvedeno jinak. Výpověď smlouvy musí být učiněna
písemně.
- Odstoupením pro podstatné porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy učiní oprávněná
strana ve stejné formě, v jaké se podává výpověď. Výpovědní lhůta se nesjednává,
poskytování Služby je ukončeno s okamžitou platností.
Při ukončení smlouvy výpovědí ze strany Uživatele je poskytování Služby ukončeno posledním
dnem výpovědní lhůty, v době od 12:00 do 24:00 daného dne.
Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb.
v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní
budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího
řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a
zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby
zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto
rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech
sporů podle zásad spravedlnosti a to ve formě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu
rozhodčího řízení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a
mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech
rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této
rozhodčí smlouvy. Smluvní strany si pro Řízení on-line zvolily tyto e-mailové adresy:
.................................................................................................
Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy je Poskytovatel oprávněn převést na třetí osobu, s čímž
Uživatel uzavřením smlouvy vyjadřuje souhlas.
Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluje Poskytovateli oprávnění shromažďovat,
zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené ve smlouvě pro účely informačních a
účtovacích systémů Poskytovatele a pro komunikaci s Uživatelem o všech službách Poskytovatele
a v souvislosti s plněním předmětu smlouvy Poskytovatelem po dobu trvání smlouvy, a po
ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou pro daňové a účetní potřeby Poskytovatele.
Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel zpracovával pro účely svých účtovacích a daňových potřeb
osobní data Uživatele, uvedená v § 84 odst. 3 písm. C zák. č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích,
ve znění pozdějších změn a doplňků jako údaje o účastnících telekomunikačního spojení, a to po
celou dobu trvání smlouvy a po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou pro daňové
a účetní potřeby Poskytovatele.
Poskytovatel se zavazuje nepředat osobní údaje Uživatele, získané na základě čl. 5, odst. 6 a 7 této
smlouvy, třetí straně v průběhu smluvního vztahu, ani po ukončení smluvního vztahu mezi
Poskytovatelem a Uživatelem.
Uživatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu jen s
předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.
Obecné podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti Obecných podmínek pozdějších.
Obecné podmínky jsou k dispozici 24 hodin denně v elektronické podobě na adrese
www.savvy.cz a v provozovně Poskytovatele.
S výjimkou, kdy tato smlouva požaduje písemnou formu, lze veškerou komunikaci mezi
Poskytovatelem a Uživatelem uskutečňovat ve formě elektronických zpráv doručovaných na
elektronickou adresu, uvedenou druhou stranou.
Doklad s vyúčtováním za služby zasílat na email / poštou (*):
………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
a) Obecné podmínky SIP
Dne: ………………….

Dne: ………………….

…………………………

…………………………

podpis poskytovatele

podpis uživatele

