Objednávka služeb
(dále jen „Objednávka“)
e-mail:info@lanservis.cz
internet: www.lanservis.cz
Číslo smlouvy
Obchodní zástupce Obchodní firma
Telefon (+420)
Prodejce

Zájemce

LANservis s.r.o., Interbrigadistů 87/2, 750 02 Přerov, IČO 47153130
581/736438
Michal Dvořák
(dále jen „Obchodní zástupce“)

Právnická osoba

Fyzická osoba – podnikatel

Vyplňuje právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel
Obchodní firma/název*
Sídlo/Místo podnikání: Ulice
Město
IČ
Kontaktní telefon (+420)

Fyzická osoba

PSČ
DIČ CZ
Fax (+420)

Vyplňuje fyzická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel nebo osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby
(její statutární orgán)
Jméno, příjmení, titul
Bydliště: Ulice
Město
PSČ
Datum narození
Státní příslušnost
ČR
Doklad
Občanský průkaz
Číslo OP
Kontaktní telefon (+420)
Fax (+420)
E-mail
(dále jen „Zájemce")
Vyplňuje osoba oprávněná jednat jménem Zájemce (např. na základě plné moci)
Jméno, příjmení, titul
Kontaktní telefon (+420)
Adresa Zájemce
pro zasílání
korespondence
včetně Vyúčtování
služeb LAN servis

Vyplnit pouze je-li odlišná od sídla nebo bydliště
Obchodní firma/název
Jméno, příjmení, titul
Ulice
Město

PSČ

Adresa Zájemce pro Vyplnit pouze je-li odlišná od sídla nebo bydliště
umístění přípojného Obchodní firma/název
bodu LAN servis Jméno, příjmení, titul
Ulice
Město

PSČ

Pokračování na listu 2
Datum a podpisy Podepsáno v Přerově dne

_____________________________________________
Zájemce
Podpis (+ razítko)

_____________________________________________
Obchodní zástupce
Podpis (+ razítko)

Sítí LANservis se rozumí síť LANservis provozovaná společností LANservis s.r.o.
* Fyzická osoba – podnikatel, která nepodniká pod obchodní firmou, uvede své jméno, příjmení, případně titul
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Objednávka služeb
e-mail:info@lanservis.cz
internet: www.lanservis.cz
Číslo smlouvy
Předmět objednávky Zájemce objednává tímto služby sítě LANservis

a zároveň za tímto účelem podává společnosti LANservis s.r.o.
Interbrigadistů 2, Přerov 750 02, IČ: 47153130, DIČ: CZ47153130, zapsanou do obchodního rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, C 3995, (dále jen „LANservis “) návrh na uzavření smlouvy, a to v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených
podmínek:

Tarif
Zájemce potvrzuje, že se seznámil s výši úhrady za výše objednanou službu dle aktuálního Ceníku služeb LANservis a
zavazuje se je uhradit ve Vyúčtování služeb LANservis. Zájemce potvrzuje, že si je vědom důsledků případného zneužití
těchto služeb a bere na vědomí, že LANservis nenese za případné zneužití jakoukoli odpovědnost. V případě použití služeb
v rozporu s výše uvedeným je LAN servis oprávněn jejich poskytování okamžitě bez náhrad ukončit. Tarify mohou být
agregovány v poměru 1:4.

(dále jen „Služby“)
Navrhovaná doba
účinnosti
Účtování a placení
služeb

na dobu neurčitou

na dobu 24 měsíců

Aktivační poplatek
Měsíční paušál
Ostatní platby a zálohy ve výši
Platby celkem Kč
Způsob úhrady Vyúčtování Služeb LAN servis
bankovním převodem
hotovostně
Bankovní spojení Zájemce:
Účet číslo
Specifický symbol sporožirového účtu

Název banky
Kód banky

Číslo účtu dodavatele je 7178717/5500 jako variabilní symbol zadávejte číslo vaší smlouvy
Poznámky Poznámky
Zájemce podpisem Objednávky potvrzuje LANservisu, že se podrobně seznámil se Všeobecnými podmínkami společnosti
LANservis s.r.o., které jsou nedílnou součástí smlouvy, dále potvrzuje, že tyto podmínky dnešního dne převzal. Seznámil se
s ceníkem služeb sítě LANservis platným ke dni podpisu Objednávky a že se všemi výše specifikovanými dokumenty bez
výhrad souhlasí. Podpisem Objednávky Zájemce potvrzuje LANservisu, že převzal všeobecné podmínky. Obchodní
zástupce potvrzuje převzetí Objednávky služeb jako návrhu na uzavření Účastnické smlouvy s LANservisem, přičemž
nemusí být ještě garantována možnost připojení účastníka, která závisí na následném proměření signálu. Pokud nebude
možné připojení realizovat, tak tato smlouva se po 60 pracovních dnech stává neplatnou a ruší se. Dále Zájemce stvrzuje
svým podpisem, že v případě prodlení se splněním peněžitého závazku vůči LANservisu souhlasí se zveřejněním údajů z
Objednávky a výše dlužné částky a se zpracováním těchto údajů po dobu prodlení, jakož i následně po dobu 5 let od
uhrazení dlužné částky. Pro případ porušení smluvních povinností ze strany Zájemce, na jejichž základě dojde k ukončení
Účastnické smlouvy před uplynutím sjednané doby jejího trvání, si LANservis a zájemce sjednávací smluvní pokutu ve výši
jedné pětiny součinu zbývajících měsíců trvání Smlouvy a výše měsíčního paušálu za poskytované služby. LANservis a
Zájemce si dále sjednávají smluvní pokuty za prodlení s úhradou Vyúčtování služeb LANservis upravené ve Všeobecných
podmínkách společnosti LANservis s.r.o.

Veškeré aktuální informace najdete na našich webových stránkách www.lanservis.cz .
Datum a podpisy Podepsáno v Přerově dne

________________________________________________________________

Zájemce

Podpis (+ razítko)

_____________________________________________
Obchodní zástupce
Podpis (+ razítko)

Sítí LAN servis se rozumí síť LAN servis provozovaná společností LAN servis s.r.o.
* Nehodící-se proškrtněte
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