Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
(č. …............…..................dále smlouva)
1. Smluvní strany
Poskytovatel:
SoftControl NET s.r.o., Smetanova 490, Litvínov, IČ: 25420534, DIČ: CZ25420534,
č.ú.:2000179652/2010, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17192

Uživatel:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
název firmy (právnické osoby) nebo jméno a příjmení (fyzické osoby)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
kontaktní adresa
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefon
e-mail
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IČ (právnické osoby) nebo RČ (fyzické osoby) nebo číslo pasu (cizinci)

2. Platební údaje:
způsob platby:

□ převodem z účtu č. ............................................./...............
□ osobní platbou na účet poskytovatele, platba složenkou

zasílání faktur:

□ elektronicky (nutno vyplnit e-mail)
□ poštou (poplatek dle platného ceníku)
□ faktury nezasílat

Uživatel je povinen platit za službu částku, uvedenou v této smlouvě. U mobilních služeb se může být tato
částka vyšší o případně čerpání nad základní paušál služby. Čerpání nad limit paušálu je vždy uvedeno v
ceníku a uživatel má k čerpaným informacím přístup pomocí dálkového přístupu. Fakturace služeb připojení k
internetu se provádí k 1. dni běžného kalendářního měsíce, ve kterém uživatel službu využívá. Fakturace
telefonních služeb (mobilních a VoIP) se provádí k 1. dni následujícího měsíce, ve kterém uživatel službu
využíval. Splatnost faktur je 14 dní ode dne vystavení. U předplacených služeb je vydán daňový doklad po
příjmu předplatného.
3. Uzavření smlouvy:
□ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc 1)
□ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 1)
□ na dobu určitou do ............................... 1)
1)

vyznačte jednu z možností

V případě výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou začíná výpovědní lhůta běžet od začátku
následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla doručena písemná výpověď jedné smluvní
strany straně druhé.
Smlouva uzavřená na dobu určitou přechází při dosažení termínu ukončení její platnosti automaticky na
smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, pokud minimálně 30 dnů před
dosažením termínu ukončení její platnosti nedoručí jedna smluvní strana straně druhé písemnou informaci o
tom, že na smlouvě již netrvá.
4. Specifikace služby:
bezdrátové připojení k internetu S-NET wi-fi
□ Mini
□ Basic
□ Plus
□ MIMO mini
□ MIMO basic
□ MIMO plus

□ Senior

kabelové připojení k internetu S-NET ethernet
□ Ether 2
□ Ether 25
□ Ether 50
□ Ether 80

□ Ether senior

kabelové připojení k internetu S-NET optik
□ Optik 100
□ Optik senior
□

veřejná IP adresa

nestandardní tarif: ….........................................................................................................................
pravidelná cena služby: ………………………… (uvedena v Kč/měsíc bez DPH)
Adresa místa připojení : …..................................................................................................................
(je-li odlišná od kontaktní adresy)
V případě více přípojných míst bude jejich seznam a přiřazení tarifů uveden na zvláštní příloze.
Provozní HOTLINE SoftControl NET s.r.o.: 414120240

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
(č. …............…..................dále smlouva)
Přístup do zákaznické zóny:
Z www.softcontrol.cz, volbou Zákaznická zóna, bude provedena automatická registrace e-mailové adresy,
zadané při uzavření smlouvy.
VoIP služba VoISNET

režim platby:
□ PREPAID

□ POSTPAID

adresa připojovací ústředny: sip.softcontrol.cz
1. telefonní číslo: …....................................

2. telefonní číslo: ….................................

3. telefonní číslo: …....................................

4. telefonní číslo: ….................................

(registrační login)
registrační heslo: ….........................................
(registrační login)
registrační heslo: ….........................................

(registrační login)
registrační heslo: .........................................
(registrační login)
registrační heslo: .........................................

V případě více telefonních čísel bude jejich seznam a přiřazení tarifů uveden na zvláštní příloze.
Ceník hovorného je k dispozici na www.softcontrol.cz.
Přístup ke sledování hovorů pro VoIP služby:
Pro sledování hovorů je uživateli k dispozici webové rozhraní na adrese http://telefon.softcontrol.cz
login: ….................
heslo: ….................
mobilní služby MOBIL21

1. telefonní číslo: …...........................
režim platby:
□ PREPAID
□ POSTPAID
tarif:
□ SCL99
□ SCL199
□ SCL299
□ požaduji přenos čísla od jiného operátora
2. telefonní číslo: …...........................
režim platby:
□ PREPAID
□ POSTPAID
tarif:
□ SCL99
□ SCL199
□ SCL299
□ požaduji přenos čísla od jiného operátora
3. telefonní číslo: …...........................
režim platby:
□ PREPAID
□ POSTPAID
tarif:
□ SCL99
□ SCL199
□ SCL299
□ požaduji přenos čísla od jiného operátora
4. telefonní číslo: …...........................
režim platby:
□ PREPAID
□ POSTPAID
tarif:
□ SCL99
□ SCL199
□ SCL299
□ požaduji přenos čísla od jiného operátora
V případě více telefonních čísel bude jejich seznam a přiřazení tarifů uveden na zvláštní příloze.
Přístup ke sledování hovorů pro mobilní služby:
Pro sledování hovorů je uživateli k dispozici webové rozhraní na adrese https://mobil.softcontrol.cz
login: ….................
heslo: ….................

Přijímám podmínky dokumentu „Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických
komunikací společnosti SoftControl NET s.r.o.“ a závazně objednávám výše uvedené služby.

V ………………………… dne: …………………………

Podpis uživatele: …………………………………

V Litvínově, dne: ……………………………

Podpis poskytovatele: …………………………

Provozní HOTLINE SoftControl NET s.r.o.: 414120240

