DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ
O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy / variabilní symbol:
Heslo:
Jméno a příjmení:
Obchodní firma:
Adresa:
Uživatel:

Město:

PSČ:

IČ:

DIČ:

Telefon:

Datum narození:

Kontaktní e-mail :

Poskytovatel:

BAJA Group s.r.o. Sídlo: Olomouc, Hodolany, Holická 1173/49a, PSČ 779 00
Zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51651
IČ: 27781755 DIČ: CZ 27781755
Jednající: Oldřichem Hübnerem (jednatelem)
kontaktní e-mail: info@baja.cz
číslo účtu: 2524493001/5500 Raiffeisenbank a.s.

Fakturační adresa: (jestliže se liší od adresy uživatele)
Adresa:
Město:

PSČ:

Specifikace služby:
Služba:

BAJA phone

Výše aktivace:

Složenkou

Způsob platby:

převodem / SIPO

bez paušálu – pouze provolaná částka

Měsíční platba:

neurčitou

Tento dodatek ke smlouvě je sjednán na dobu:
Technické údaje:
Telefonní číslo:

Hlášení poruch:

Datum aktivace:

E-mail:

MAC zařízení:

Web:

Typ zařízení:

S/N:

468 002 777
servis@baja.cz
www.baja.cz

1.

Uživatel se zavazuje platit za poskytování služby BAJA phone ceny dle aktuálního Ceníku Poskytovatele. Ceník je vždy uveden na adrese:
http://www.baja.cz/voip/ a je nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy o poskytování služeb. Uživatel podpisem této smlouvy a přílohy tvořící Ceník projevuje
svůj souhlas s Ceníkem.
2. Cena za službu dle tohoto dodatku je uživatelem placena vždy zpětně za uplynulý kalendářní měsíc na základě daňového dokladu vystaveného poskytovatelem
na začátku následujícího kalendářního měsíce a odeslaného na kontaktní mail uživatele v elektronické podobě. Splatnost daňového dokladu činí 14 dní. Pokud
dojde ke zřízení služby v průběhu měsíce, je uživateli účtována poměrná část ceny za tu část měsíce, po kterou službu užíval.
3. Jednorázový poplatek za přidělení čísla a cena za zřízení je uživateli účtována hned při předání služby, a to hotově technikovi, který službu aktivoval. První
daňový doklad bude vystaven po aktivaci služby BAJA phone za období ode dne aktivace služby do konce účtovaného období. Dnem aktivace služby BAJA
phone se rozumí den, ve kterém byl podepsán tento dodatek, nebo den, kdy nepochybně účastník započal službu užívat.
4. Všechny ceny v Ceníku jsou uvedeny bez DPH, která bude účtována podle platných právních předpisů.
5. Podpisem dodatku ke „SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB“ mění níže podepsané strany původní smluvní vztah, tak, že rozšiřují předmět Smlouvy o
poskytování služeb, přičemž smluvní strany potvrzují, že v případech neupravených Smlouvou o poskytování služeb či tímto dodatkem, se tento vztah bude řídit
„Všeobecnými Obchodními Podmínkami“ a „Reklamačním řádem“ společnosti BAJA Group s.r.o., které jsou v aktuálním znění oběma stranám známy a strany
s jejich zněním souhlasí, což stvrzují svými podpisy tohoto dodatku.
6. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Dne:

Dne:

Za zákazníka:

Za poskytovatele:

