SMLOUVA ČÍSLO  @V
O POSKYTOVÁNÍ IPTV (televize přes internet)

Poskytovatel:	Zákazník:
RAAB Computer s.r.o.
@J @P 
Čs. brigády 421
@A
768 61 Bystřice pod Hostýnem
@C  @M
IČ: 05558069
Telefon: @T
DIČ: CZ05558069
IČ:    @I
Mobil: 777 777 419           
DIČ: @D
E-mail: raab@raab.cz
E-mail: @1
Číslo účtu: 277745267/0300
ucet.raab.cz heslo: @9


Datum vystavení/uvedení do provozu: @U
Variabilní symbol: @V
Technik: @3
Měsíční poplatek bez DPH: @X @7 
Servis Internetu: 774 379 541
DPH: dle aktuální sazby
Úhrady poplatků Internetu: 571 892 224, 777 777 419
Celkem s DPH:     @N  @7  

Balíčky:









1. Práva a povinnosti smluvních stran
Poskytovatel se tímto zavazuje poskytnout Zákazníkovi službu IPTV a Zákazník se zavazuje za tyto služby zaplatit v této Smlouvě stanovené poplatky ve stanoveném termínu. 
Provozovatelem služby je společnost sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČ: 1607910. Obsah televizních kanálů v jednotlivých balíčcích se může měnit.

2. Placení za službu
1.	Poskytování služeb bude zahájeno ode dne zprovoznění služby.
2.	Poplatky začíná Zákazník hradit od měsíce, ve kterém bylo zahájeno poskytování služby.
3.	Zákazník se zavazuje platit Poskytovateli poplatky za plnění předmětu Smlouvy a to vždy k 14. dni daného měsíce dle v této Smlouvě uvedené částky.
Tato Smlouva se stává daňovým dokladem v momentě úhrady poplatku. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci popř. den úhrady poplatku, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

3. Platnost a odstoupení od Smlouvy
Platnost Smlouvy: Smlouva bude platná a nabude účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Užívání služby je sjednáno na dobu neurčitou.
Odstoupení od Smlouvy: Zákazník může odstoupit od Smlouvy na základě písemné žádosti a to od prvního dne následujícího kalendářního měsíce.
Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy zejména při nedodržení platebních podmínek ze strany Zákazníka.

4. Závěrečné ustanovení
Veškeré změny této Smlouvy lze provádět pouze písemně dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Zákazník prohlašuje, že se seznámil se zněním této Smlouvy včetně Všeobecných podmínek RAAB Computer s.r.o. o poskytování služeb elektronických komunikací a zavazuje se je dodržovat. Platné znění těchto podmínek je dostupné na https://www.raab.cz/smlouvy.


Poskytovatel:	Zákazník:
  			
                       
 



Způsob úhrady měsíčního poplatku za připojení k síti internet

·	hotově na prodejnách RAAB Computer
·	příkazem k úhradě 						naše číslo účtu: 277 745 267 / 0300
·	trvalým příkazem k úhradě					KS: 0308	VS: @V
·	poštovní poukázkou A 						Částka:  @N  @7 
 

