
Číslo smlouvy / variabilní symbol:

Smlouva o poskytování veřejných služeb elektronických komunikací
podle zákona č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

POSKYTOVATEL:
TeamCity s.r.o.; Čihalíkova 9/9; 71500 Ostrava – Michálkovice; IČ: 29451132; DIČ: CZ29451132; zapsaná v obchodním 
rejstříku, vedená u krajského soudu v Ostravě oddílu C , vložka 54268
Číslo účtu: 2300297255 / 2010, Fio banka, a.s.,
a
ÚČASTNÍK:
Jméno a příjmení / Obchodní firma

Adresa trvalého bydliště / Sídlo firmy

Ulice č.p. byt

Obec PSČ

Datum narození OP / IČ DIČ

Telefon  E-mail

Adresa a místo připojení koncového bodu služby, pokud je odlišná od trvalého bydliště:

Jméno a příjmení / Obchodní firma

Ulice č.p. byt

Obec PSČ

SPECIFIKACE SLUŽEB

Účinnost smlouvy nastává dnem zahájení služby a sjednává se na: Zasílání faktur

Dobu neurčitou Poštou za poplatek

Dobu určitou do Zdarma e-mailem

Termín zahájení služby

Internet

Tarif Rychlost Platba* Cena bez DPH Cena s DPH

M Q R

Poplatek za zřízení služby Jednorázová

Doplňky

Služba Platba Cena bez DPH Cena s DPH

Druhá neveřejná IP adresa Jednorázová

Veřejná IP adresa Měsíční

Celkem
Za instalaci

M Q R
* Platba určuje frekvenci plateb(M = měsíční / Q = kvartální / R = roční)

Poskytovatel se zavazuje poskytovat účastníkovi služby podle této smlouvy a účastník se zavazuje tyto služby řádně platit. Smlouva se řídí platnými 
zákony ČR, všeobecnými podmínkami (dále jen VP), reklamačním řádem (dále jen RŘ) a ceníky jednotlivých služeb (dále jen CJS). VP, RŘ, CJS jsou 
zveřejňovány na www.teamcity.cz. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Účastník potvrzuje, že se seznámil s VP 
a CJS a zavazuje se jimi řídit. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jedno vyhotovení obdrží účastník a jedno poskytovatel.

Za poskytovatele v _________________ dne __________ Účastník v _________________ dne _________

podpis _________________________________ podpis _________________________________

Kontaktní místo: TeamCity s.r.o., Čs Armády 98, 715 00 Ostrava – Michálkovice, Budova pošty, 100m od konečné trolejbusu 104
www.teamcity.cz, info@teamcity.cz 

                   tel: 598 598 800
Servis (SMS): 777 107 007

http://www.teamcity.cz/

