číslo smlouvy: XXXXXX

Smlouva o poskytování datových služeb sítě Amigo!Net
zástupcem poskytovatele - Healthy s.r.o.
uzavřená v souladu s §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany
Zákazník:
sídlem:
dále jen „Zákazník“

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

Zástupce provozovatele:

Healthy s.r.o.

sídlem:
zapsán:
27288528
DIČ:
Bankovní spojení:
zastoupený:

Vítězná 96, 403 22 Ústí nad Labem
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22741 IČO:

Provozovatel:

AmigoNet, s.r.o.

CZ27288528
2201553778/2010, Fio banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Michal Kolman - jednatel dále jen „Zástupce provozovatele“

sídlem:
Pražská 129/144, 400 01 Ústí nad Labem
zapsán:
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22242
IČO:
27279448
DIČ:
CZ27279448
Bankovní spojení:
222555888/2010, Fio banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem
zastoupený:
Zbyněk Karásek - jednatel
dále jen „Provozovatel“ uzavřely ze své svobodné vůle a při jasném vědomí následující smlouvu
o poskytování služeb
I. Předmět smlouvy
1) Tato Smlouva je rámcovou smlouvou, která umožňuje sdružit poskytování více Služeb Provozovatele pod
jednu zastřešující smlouvu. Služby samotné jsou pak stranami Smlouvy dohodnuty v jednotlivých
Specifikacích služeb. Zástupce provozovatele se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Zákazníkovi Služby
dohodnuté ve Specifikacích služeb a Zákazník se touto Smlouvou zavazuje užívat poskytované služby v
souladu se Všeobecnými podmínkami poskytování datových služeb prostřednictvím sítě Amigo!Net
provozované společností AmigoNet s.r.o. (dále jen “Všeobecné podmínky”) a platit cenu za poskytování
Služeb.
2) Podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, jakož i práva a povinnosti
smluvních stran, jsou stanoveny v následujících dokumentech, které jsou nedílnou součásti této smlouvy:
• Specifikace služeb
• Všeobecné podmínky
3) Specifikace služby elektronických komunikací se považuje za samostatný právní vztah, který se řídí touto
smlouvou a Všeobecnými podmínkami. V případě rozporu mezi ustanoveními Všeobecných podmínek a
Specifikací služeb jsou ustanovení Specifikace služeb nadřazena Všeobecným podmínkám a platí
ustanovení dle Specifikace služeb.
4) Jednotlivé Služby podle specifikací je možné ukončit samostatně v souladu s dobou jejich poskytování.

