
ID zprostředkovatele: Číslo smlouvy: 2014020505 Kód zákazníka:
*žlutě podbarvená pole vyplňuje zprostředkovatel nebo poskytovatel, bíle podbarvená pole vyplňuje uživatel

I. Smluvní strany

Poskytovatel:

Obchodní firma: IBG-NET s.r.o. IČ: 28728548 DIČ: CZ28728548

Sídlo firmy: Cyrila a Metoděje 66, 441 01 Podbořany Bankovní spojení: 43-8983970257/0100

Telefon: Fax: E-mail: info@callpro.cz

Uživatel:

Obchodní firma/ Jméno a příjmení:

Sídlo firmy / Adresa trvalého pobytu zákazníka: 

IČ: DIČ: E-mail:

Bankovní spojení: Telefon:  Fax:

Číslo občanského průkazu: Rodné číslo:

U fyzické osoby nepodnikatele žádáme doplnění čísla OP a rodného čísla
II. Předmět smlouvy

III. Specifikace služeb

Služby:

Typ služby 1: hlasové služby
Tarif:

Telefonní číslo 1:

Telefonní číslo 2:

Tarif: Telefonní číslo 3:

Typ služby 2: Telefonní číslo 4:

Typ účtování: Post-paid – měsíční vyúčtování

IV. Uživatelské rozhraní

Přístupové údaje k uživatelskému účtu v Uživatelském rozhraní Poskytovatele na http://www.callpro.cz:

Uživatelské jméno: Heslo: Rozhraní: uživatelské

V. Přílohy Smlouvy

Příloha č. 1: Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele (elektronicky) Počet stran přílohy: 4

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběmi smluvními stranami.

4.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zahájení poskytování telekomunikační služby.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY – CALLPRO

474 770 600 474 770 602

Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout za odměnu Uživateli telekomunikační služby, specifikované v článku III. této 
smlouvy. Tyto služby jsou poskytovány podle podmínek, definovaných ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti IBG-NET s.r.o., jež 
jsou nedílnou přílohou této smlouvy, a v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických 
komunikacích, v platném znění, a se zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

5. Podpisem této Smlouvy Uživatel souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele. 

6. Uživatel prohlašuje na svou čest, že údaje uvedené v této Smlouvě jsou pravdivé a úplné. V případě, že poskytovatel zjistí, že uvedené údaje 
jsou nepravdivé či nepřesné, má právo ukončit poskytování touto Smlouvou sjednaných telekomunikačních služeb.

V ______________      Dne _________

________________________________
Uživatel nebo jeho zplnomocněný zástupce

V ______________      Dne _________

_________________________________
Zplnomocněný zástupce společnosti IBG-NET s.r.o.
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