
Smlouva č. 0000000000F 
o poskytování telekomunikačních služeb 
uzavřená v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. a č. 89/2012 Sb. 
 

Poskytovatel ACON, spol. s r.o. 

Sídlo Na Harfě 916/9a, 190 00  Praha 9 - Vysočany 

IČ 411 87 351 

DIČ CZ41187351 

Registrace Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3064 

Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., č.ú. 292621/5500 

Oprávněná osoba David Baierle, jednatel 

 

Uživatel  

Sídlo  

IČ  

DIČ  

Oprávněná osoba  

 
1. Předmět smlouvy 
1.1. Na základě této smlouvy se zavazuje Poskytovatel poskytnout Uživateli služby uvedené ve Specifikaci služeb, která je 
přílohou této Smlouvy. 
1.2. Podmínky pro poskytování Služeb jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách pro poskytování Veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací společnosti ACON, spol. s r.o. a ve Specifikaci služeb, která přísluší pro dané služby (dále jen Smluvní 
dokumenty). 
 
2. Cena a její splatnost 
2.1. Uživatel se zavazuje platit cenu uvedenou ve Specifikaci služeb nebo Ceníku služeb za podmínek a se splatností uvedenou 
ve Specifikaci služeb. Není-li ve Specifikaci služeb uvedena splatnost a ostatní podmínky pro placení ceny za služby, řídí se 
splatnost a ostatní podmínky Všeobecnými podmínkami, popř. ostatními Smluvními dokumenty. Není-li stanoveno jinak, jsou ve 
Smluvních dokumentech uvedeny ceny bez DPH. 
 
3. Doba, na kterou je smlouva uzavřena 
3.1.Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není–li pro daný produkt nebo službu ve Specifikaci služeb sjednáno jinak. 
 
4. Závěrečná ustanovení 
4.1. Veškeré změny této smlouvy lze uzavírat pouze písemně nebo elektronicky s podpisem Oprávněného. 
4.2. Další služby nebo změny stávajících služeb zabezpečené Poskytovatelem budou provedeny na základě nové Specifikace 
služeb nebo písemného dodatku ke Smlouvě podepsaným oběma Smluvními stranami nebo na základě písemné objednávky 
Uživatele. Písemná objednávka Uživatele je pro Uživatele závazná se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Po akceptaci 
Poskytovatelem se nová Specifikace služeb stává součástí této Smlouvy. 
4.3. Uživatel svým podpisem stvrzuje souhlas se Všeobecnými podmínkami pro poskytování Veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací společnosti ACON, spol. s r.o. a ostatními smluvními dokumenty tak, jak jsou uvedeny ve Všeobecných 
podmínkách, seznámil se s nimi, byl poučen o jejich obsahu a potvrzuje, že jsou pro něj závazné. Smluvní vztah založený touto 
Smlouvou se řídí touto Smlouvou a Všeobecnými podmínkami a ostatními smluvními dokumenty. Ukončení účinnosti této Smlouvy 
neznamená pro smluvní strany zánik povinností smluvních stran vyplývající pro smluvní strany z této Smlouvy, nejsou-li vázány 
na ukončení účinnosti Smlouvy, Specifikaci služeb, Všeobecných podmínek nebo jiných Smluvních dokumentů. 
4.4. Tato Smlouva je účinná okamžikem podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami s tím, že zřízení Služby a nárok 
smluvních stran na plnění nastává okamžikem uvedeným ve Všeobecných podmínkách pro poskytování Veřejně dostupných 
služeb elektronických komunikací spolecnosti ACON, spol. s r.o. 
4.5. Je-li tato Smlouva uzavřena písemně, po podpisu každá ze smluvních stran obdrží po jednom paré. V případě elektronického 
uzavření Smlouvy Uživatel následně obdrží vhodnou formou (např. e-mailem) PDF dokumenty se skeny oběma stranami 
podepsané Smluvní dokumentace. 
4.6. Smluvní strany potvrzují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku. 
 

Datum a podpis oprávněné osoby Uživatele Datum a podpis oprávněné osoby Poskytovatele 

Datum:  31.1.2021 Datum: 31.1.2021 

Razítko/Podpis: Razítko/Podpis: 

 


