Smlouva o poskytování
telekomunikační služby
Qnet – Qvoice
Předplacená karta
I. SMLUVNÍ STRANY, SJEDNANÉ SLUŽBY A REGISTRAČNÍ ÚDAJE

1. Uživatel

2. Poskytovatel

IČO:
DIČ:
E-mail schránka uživatele:

Qnet CZ s.r.o., Špitálka 461/21a,
602 00 Brno
ČBU: 998062001 / 2400, aBanka a.s.
IČO: 25518097
DIČ: CZ25518097
http://www.qvoice.cz email : voip@qnet.cz

3. DALŠÍ ÚDAJE
Umístnění : Jihomoravský kraj
Minimální doba trvání služby :
Přiřazené telefonní číslo : _ _ _ _ _ _ _ _ _

Login pro Qvoice / Qns:
Heslo pro Qvoice / Qns:

Proxy/registra/Outbound server : sip.qnet.cz
Port :
5060
DTMF
RFC2833

Vyúčtování :
http://brno.qcity.cz/ - voip

4. SJEDNANÉ SLUŽBY
Předplacená karta s kreditem na hlasovou službu VoIP prostřednictvím sítě Internet

II. Předmět Smlouvy
Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Uživateli službu elektronických komunikací nazvanou Qvoice (dále jen: „Služba“)
zahrnující přenos hlasu (telefonických hovorů) v rámci České republiky i do zahraničí prostřednictvím IP protokolu. Parametry služby a
podmínky používání jsou specifikovány v Obecné specifikaci služby Qvoice. Poskytovatel je oprávněn jednostranně tyto podmínky změnit.
Další práva a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen
„Všeobecné podmínky“), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Aktuální Ceník a Všeobecné podmínky jsou zveřejněny na internetových
stránkách Poskytovatele v systému QNS a Qvoice a jsou v tištěné formě k dispozici v sídle Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn Ceník
jednostranně změnit. Upozornění na zvýšení cen za Službu uvedené v Ceníku je Poskytovatel povinen zveřejnit na internetových stránkách
Poskytovatele nejméně čtrnáct (14) dní před jejich účinností.
Informace o aktivaci Služby je Uživateli oznámena elektronickou poštou. Dalším důkazem o zřízení Služby je záznam uskutečněného
komunikačního provozu.
III. Platební podmínky
Cenu za předplacenou kartu uhradí účastník na účet Poskytovatele vedený u eBanky a.s. uvedený na první straně této smlouvy. Cena karty se
rovná uhrazené částce a představuje kredit na volání ve výši uhrazené na účet. Uhrazená částka je nevratná. Pokud účastník neprovolá minimální
hovorné za měsíc nebo nevyčerpá celý kredit do konce stanovené doby platnosti kreditu, je Poskytovatel oprávněn kredit snížit o minimální
hovorné resketive kredit zablokovat pokud jeho platnost vyprší. V případě, že účastník provede opětovné dokoupení kreditu, bude mu kredit
automaticky prodloužen o dobu odpovídající uhrazené částce a tato doba bude uvedena v informačním emailu. Zaplacením se rozumí den
připsání příslušné částky na účet Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování služby v momentu vyčerpání kreditu i kdyby
probíhal aktuální hovor. Kredit se snižuje po každém provedeném hovoru o cenu hovorného.Cena hovorného se vypočítá podle doby
uskutečněných hovorů, respektive doby přenosu dat na základě tarifů platných pro jednotlivá tarifní pásma v době uskutečnění hovoru
stanovených v Ceníku Poskytovatele. Pro stanovení hovorného jsou rozhodující Poskytovatelem pořízené záznamy komunikačního provozu
systémem QNS.
IV. Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Nedílnou součástí smlouvy jsou „Všeobecné podmínky“ a „Obecná specifikace služby Qvoice“ .
V Brně dne ……………………

V Brně dne ……………………..

------------------------------------------------uživatel

Ing. Branislav Moncmann
Qnet CZ s.r.o.
jednatel
---------------------------------------------poskytovatel
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