
Smlouva o poskytování služeb 
elektronických komunikací č: 2RRČČČ

Poskytovatel: PROFINETWORKS s.r.o., Dolnostudénská 8, 787 01 Šumperk
                           vedená RS Ostrava v C43869, IČ: 28578627, DIČ: CZ28578627

bankovní spojení: 2102075600/2700
info@profinetworks.cz, +420 777 782342

a

Zákazník*:

IČ: Číslo zákazníka:

Obchodní rejstřík: Zastoupený:

Ulice: Telefon:

Město: Email:

PSČ: Účet:

Fakturační adresa:

Název:

Ulice: Město:

PSČ: DIČ:

*U fyzických osob včetně data narození

uzavřeli níže uvedeného dne tuto
Smlouvu o poskytování služeb

I.1. Poskytovatel se zavazuje dodávat zákazníkovi sjednané služby a zákazník se 
zavazuje za tyto služby řádně a včas platit.

I.2. Podmínky pro poskytování služeb a povinnosti obou stran se řídí těmito 
dokumenty a v tomto pořadí:

a) Touto smlouvou společně se technickou specifikací služeb v příloze.
b) Aktuálním ceníkem služeb.
c) Aktuálními všeobecnými obchodními podmínkami zveřejněnými na webových 

stránkách poskytovatele http://www.profinetworks.cz.

I.3. Změny této smlouvy lze provádět výhradně formou písemných dodatků, jejich 
číslování pak jednoznačně určuje, který je poslední a platný.

I.4. Zákazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obsahem 
dokumentů z bodu I.2.

I.5. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu příslušného
zákona a podle směrnice o ochraně osobních údajů poskytovatele.

I.6. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každá strana obdrží jeden.

V ................................................... dne ............................ V ................................................... dne ............................

.......................................................... .......................................................... ..........................................................

poskytovatel zákazník

mailto:info@profinetworks.cz
mailto:info@profinetworks.cz


Technická specifikace
služba VoIP

Číslo specifikace: 2 / Rušená specifikace: 2

Umístění koncového bodu

Adresa:

Upřesnění:

Technické parametry služby

Název služby:

Přidělené číslo 1: Heslo:

Přidělené číslo 2: Heslo:

Přidělené číslo 3: Heslo:

Přidělené číslo 4: Heslo:

Kontaktní osoba:

Telefon: Email:

Sjednaný servis: Cena za měs: Kč

Finanční podmínky služby

Zřízení služby: Kč Kredit: Kč

Měsíční platba: Kč Min. platba: Kč

Fakturace ke dni: Období: Splatnost:

Povinná doba využívání služby: Výpověď:

Ostatní podmínky
Zákazník se zavazuje informovat poskytovatele o přesném umístění jednotlivých čísel, 
aby mohl tuto informaci sdělit záchranným složkám v případě nouzového volání.

V Šumperku dne ............................ V Šumperku dne ............................

.......................................................... .......................................................... ..........................................................

poskytovatel zákazník

Brníčko 74
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