
 

SMLOUVA  
                                  +420 296 300 777  ̵ info@ngn.cz  ̵ www.ngn.cz 

 

KMENOVÝ LIST SMLOUVY Č.: TECH - /21 
 

Smlouva je uzavřená mezi smluvními stranami: 

POSKYTOVATEL   

NGN CZ s.r.o. (společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258795), Budějovická 1550/15a,  
140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 05149924, DIČ: CZ 05149924, jednající Vladislavem Hanušem, jednatelem společnosti 

Tel.: 296 300 777 E-mail: info@ngn.cz  

Technická podpora tel.: 296 300 711 Technická podpora e-mail: support@ngn.cz  
 

a 
 

ÚČASTNÍK  

ABC 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu X, vložce číslo 123456 

Sídlo:  

IČ:  DIČ:  

Oprávněný zástupce:  Funkce:  

Zodpovědná osoba ve věcech technických:  Tel.:  

E-mail:  E-mail pro zasílání vyúčtování:  

Způsob úhrady:  Číslo účtu: 

 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat účastníkovi veřejně dostupné služby elektronických komunikací specifikované     v 
přílohách k této smlouvě za podmínek stanovených touto smlouvou. Účastník se zavazuje tyto služby užívat v souladu s touto smlouvou 
a za tyto služby platit ve prospěch poskytovatele ceny v souladu s Ceníkem služeb, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

2. Smluvní strany se zavazují, nestanoví-li tato smlouva jinak, dodržovat veškerá ustanovení Všeobecných podmínek, Reklamačního řádu, 
Popisu služby a Ceníku služeb. Ustanovení těchto dokumentů jsou pro obě smluvní strany při plnění této smlouvy závazná. Smluvní 
strany si ujednávají, že na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje uplatnění obchodních zvyklostí. 

CENA 

1. Poskytovatel bude účastníkovi za poskytované služby účtovat ceny uvedené v Ceníku služeb, není-li smluvními stranami dohodnuto 
jinak. 

2.      Bude-li účastník v prodlení s placením vyúčtované ceny za poskytnuté služby, zavazuje se uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokutu je účastník povinen zaplatit ve lhůtě splatnosti vyúčtování, v němž mu 
bude smluvní pokuta vyúčtována. 
 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Každá jednotlivá služba je popsána v Popisu služby jako samostatné příloze a tvoří nedílnou součást této smlouvy. Odchylná ustanovení 
Popisu služby mají přednost před Všeobecnými podmínkami, Reklamačním řádem, Ceníkem služeb nebo tímto kmenovým listem 
smlouvy.  

2. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zřízením 
první služby dle této smlouvy. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 127/2005 Sb.,                        o 
elektronických komunikacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jejich platném znění. Obě smluvní strany prohlašují,    že 
tato smlouva včetně jejích příloh odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což stvrzují vlastnoručními podpisy. Tato smlouva je vyhotovena 
ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich. 

3.  Účastník souhlasí s elektronickým zasíláním vyúčtování (faktur) na jeho emailovou adresu. 
 

PŘÍLOHY 

Nedílnou součástí této smlouvy ve znění jejích dodatků jsou její přílohy, kterými jsou: 
1) Všeobecné podmínky  
2) Reklamační řád  
3) Ceník služeb – pouze v případě hlasových služeb 
4) Popisy služeb 

Účastník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s obsahem dokumentů, které tvoří přílohy této smlouvy a jsou její nedílnou součástí,          
a s dalšími závaznými smluvními dokumenty, před podpisem seznámil, že s jejich zněním souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Platné znění 
Všeobecných podmínek a Reklamačního řádu jsou k nahlédnutí na všech kontaktních místech poskytovatele určených pro styk s veřejností    
a na internetových stránkách www.ngn.cz  v sekci „O NÁS“. 
 

Datum:  Datum:  

  

Vladislav Hanuš 
jednatel společnosti 

ABC 
Funkce 
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