KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TELEFONICKÉHO SPOJENÍ TS- 01- 2021

1) „Prodávající“
obchodní firma: TOS KUŘIM-OS, a. s.
sídlo: Blanenská 1321/47, 664 34, Kuřim
IČ: 26231522, DIČ: CZ26231522
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3474
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,
číslo účtu/kód banky: 6019132/0800
zastoupení: Ing. Libor Kuchař, generální ředitel
a
2) „Kupující“
obchodní firma:
bydliště/sídlo:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …..
Zastoupení:
Prodávající a kupující uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s obchodním zákonem č.
513/1991 Sb. v platném znění.
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem páteřní telekomunikační sítě v areálu TOS Kuřim, a
je oprávněn jí provozovat na základě Osvědčení č. 4456 vydané ČTU.
I. Předmět dodávky
Předmětem dodávky je poskytování telekomunikační služby – zajištění telefonního spojení
do odběrného místa.
II. Odběrné místo
Odběrným místem je budova na adrese…………...
III. Cena
Aktuální cena za poskytovanou službu je uvedena v příloze Ceník telekomunikačních a
datových služeb a Ceník hovorného
Fakturace služeb je měsíční, zpětně za uplynulý měsíc.
Faktura bude zasílána elektronicky na Vámi zadanou adresu.

IV. Technické podmínky dodávky
Prodávající může omezit nebo přerušit spojení z následujících důvodů:

1. Při provádění plánovaných údržbových a revizních prací. Prodávající bude plánovat a
provádět údržbové, revizní a provozní práce nebo úpravy vybavení v nezbytně nutné
době a to převážně mimo pracovní dny nebo v pracovní dny po 15 hod. O plánovaném
provádění těchto prací bude prodávající informovat kupujícího minimálně 48 hodin
předem.
2. Z provozních důvodů tj. neplánované odstávky z důvodů provádění upgrade software a
hardware vybavení.
3. Z důvodu poruch a havárií. V případě poruch a havárií vyvine prodávající maximální
úsilí k jejich odstranění.
4. Provede-li uživatel takové změny na zařízení, které mají za následek změnu podmínek
provozu.
V. Ostatní ujednání
1. Platnost smlouvy o dodávce telekomunikačních služeb uzavřená na dobu neurčitou,
skončí dohodou smluvních stran nebo uplynutím výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta je 2
měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemnou formou.
2. Platnost smlouvy nabývá účinnosti dnem …….2021
3. Závazky plynoucí z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran.
4. Tato Smlouva ruší veškeré předchozí smlouvy včetně všech dodatků.
5. Případné spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny přednostně dohodou.
6. Prodávající může přerušit dodávku nebo odstoupit od smlouvy v případě porušení
smlouvy ze strany kupujícího a to zejména:
a) při neplnění sjednaných platebních podmínek
b) z důvodů neoprávněných zásahů do provozního systému předmětu dodávky
VI. Platební podmínky
1. Termíny splatnosti plateb za telekomunikační služby splatnost faktury je 14
kalendářních dnů od data vystavení faktury. Připadá-li tento den na den pracovního
volna nebo pracovního klidu, posunuje se nejblíže následující pracovní den.
2. V případě prodlení úhrady splatné částky z faktury je TOS KUŘIM - OS, a. s. oprávněna
požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky,
s jejímž placením je kupující v prodlení, a to až do zaplacení.
3. Nedojde-li k úhradě pohledávky, vykazuje si TOS KUŘIM - OS, a. s. právo považovat
toto prodlení za neoprávněný odběr s možností přerušit kupujícímu dodávku
telekomunikačních služeb Nejpozději 15 dnů před plánovaným přerušením dodávky se
TOS KUŘIM - OS, a. s. zavazuje o této možnosti kupujícího informovat doporučeným
dopisem.
VII. Přidělená telefonní čísla:
54110xxxx

s přístupem do všech veřejných sítí přes 0
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VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom vyhotovení.
2. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy se uplatňují vedle nároku na náhradu škody
3. Změny této smlouvy či dodatky k ní je možno činit pouze písemnou formou a musí být
podepsány oběma stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly a s jejich obsahem
souhlasí, na důkaz čehož jí stvrzují vlastnoručními podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
 Všeobecné obchodní podmínky
 Ceník hovorného
 Ceník telekomunikačních a datových služeb

Dodavatel:

Odběratel:

V Kuřimi dne …………………..

V Kuřimi dne …………………..

……………………………..
Ing. Libor Kuchař
Generální ředitel

…………………………………
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