
Příloha 

ke Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací číslo ..... 
 

uzavřené dne ... 

 

 

Článek I 

Určení smluvních stran 

 

Poskytovatel: 

MAME Moravské Budějovice, s.r.o. 

Tovačovského sady 98, 676 02 Moravské Budějovice 

identifikační číslo osoby: 25570161 

DIČ: CZ25570161 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 

34189 

právnickou osobu v záležitosti Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací 

zastupuje: … 

 

Zákazník: 

jméno a příjmení fyzické osoby: … 

datum narození: … 

bydliště včetně PSČ: … 

adresa pro doručování v listinné formě včetně PSČ: … 

adresa pro doručování elektronické pošty: … 

telefonní číslo: … 

 

 

 

Článek II 

Specifikace míst připojení a v nich poskytovaných služeb elektronických komunikací 

(příkladný výčet variant) 

● Pro místo připojení 

…adresa 1 (specifikace nemovité věci podle souboru údajů o ní obsažených v katastru 

nemovitostí) 

se ujednávají tyto služby: 

(příklady) 

- služba ON 

- ZN; pro sankcionované ukončení dříve než ke dni 31.01.2016 sjednána smluvní pokuta .. Kč 

- C1; pro sankcionované ukončení dříve než ke dni 31.01.2016 sjednána smluvní pokuta .. Kč 

 

● Pro místo připojení 

…adresa 2 (specifikace nemovité věci podle souboru údajů o ní obsažených v katastru 

nemovitostí) 

se ujednávají tyto služby: 

(příklady) 

- služba ON 

- ZN + B1 + B2 + B3 +B4 + B5; pro sankcionované ukončení dříve než ke dni 31.01.2016 

sjednána smluvní pokuta .. Kč 

- C1; pro sankcionované ukončení dříve než ke dni 31.01.2016 sjednána smluvní pokuta .. Kč 



 

 

Článek III 

Forma úhrad služeb 

 

Ujednává se tato forma pravidelných periodických úhrad služeb: výběr z variant 

bezhotovostní převod na bankovní účet na základě faktury – daňového dokladu nebo 

bezhotovostní převod na bankovní účet pod variabilním symbolem čísla Smlouvy o 

poskytování služeb elektronických komunikací nebo prostřednictvím systému SIPO 

obstarávaného Českou poštou. 

 

 

Článek IV 

Účinnost 

 

Tato Příloha ke Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací nabývá účinnosti 

dnem ... 

 

 

V Moravských Budějovicích dne .....  V ....................................... dne ..... 

 

 

 

 

Poskytovatel      Zákazník 


