Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací v síti O2
(dále jen „Smlouva“)

Poskytovatel:
Bonerix s.r.o.
Za Brumlovkou 266/2
140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 24215554, DIČ: CZ24215554

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky pro poskytování služeb
elektronických komunikací společnosti Bonerix s.r.o. (dále jen „VP Bonerix“), Ceník
služeb společnosti Bonerix s.r.o. (dále jen „Ceník Bonerix“) a Pravidla společnosti
Bonerix s.r.o. (dále jen „Pravidla Bonerix“)

Číslo Smlouvy:
Heslo pro komunikaci:
Účastnické číslo:
Datum tisku:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 189426

1a. ÚČASTNÍK Bonerix – fyzická osoba
Jméno, příjmení

Titul

Rodné číslo
IČ

DIČ

Číslo OP / číslo dokladu o pobytu
1b. TRVALÝ POBYT ÚČASTNÍKA Bonerix
Ulice (obec)
Město
Kontaktní telefon

č.p.
PSČ

Kontaktní email
2a. ÚČASTNÍK Bonerix – právnická osoba
Obchodní firma
IČ
2b. SÍDLO

DIČ

Ulice (obec)

č.p.

2. Veškeré Služby budou Účastníkovi Bonerix poskytovány za ceny uvedené
v Ceníku Bonerix platném ke dni poskytnutí Služby a budou mu účtovány po
ukončení zúčtovacího období.
3. Pro případ porušení povinnosti Účastníka Bonerix zaplatit částky uvedené ve
vyúčtování Poskytovatele v termínu splatnosti vystaveného vyúčtování, sjednávají
Poskytovatel a Účastník Bonerix smluvní pokutu ve výši 0,5% z nezaplacené částky
za každý den prodlení ode dne následujícího po splatnosti vyúčtování až do
zaplacení. Výše smluvní pokuty a termín její úhrady bude uvedena ve vyúčtování.
4. Smluvní pokutu ve výši 0,5% z nezaplacené částky za každý den prodlení ode dne
následujícího po splatnosti až do zaplacení sjednávají Poskytovatel a Účastník
Bonerix pro případ porušení povinnosti Poskytovatele zaplatit Účastníkovi Bonerix
peněžité plnění v termínech vedených ve VP Bonerix a v Ceníku Bonerix (zejména
v případech oprávněné reklamace, vrácení jistiny).
5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje smluvní stranu, která povinnost porušila,
uhradit vlastní dlužnou částku. Při zaplacení smluvní pokuty smluvní strana, která
povinnost neporušila, nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
k němuž se smluvní pokuta vztahuje.
Čl. III. Doba trvání Smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 12 měsíců.Smlouva se uzavírá na dobu

neurčitou.

Město
PSČ
2c. STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE UZAVÍRAJÍCÍ SMLOUVU
Jméno, příjmení
Titul
Rodné číslo
Číslo OP / číslo dokladu o pobytu
Kontaktní telefon
Kontaktní email
3. FAKTURAČNÍ ADRESA
Obchodní firma
Jméno, příjmení
Ulice (obec)

Titul
č.p.

Město

PSČ

2. Způsoby ukončení a zániku této Smlouvy jsou uvedeny ve VP Bonerix. Pro
ukončení smluvního vztahu je Účastník Bonerix povinen Poskytovateli sdělit
dispozice pro další postup ohledně telefonního čísla.
Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Účastník Bonerix při uzavření této Smlouvy výslovně potvrzuje, že je držitelem
SIM karty uvedené v této Smlouvě, že tuto Smlouvu uzavírá se souhlasem oprávněné
a že Smlouva obsahuje správné a pravdivé údaje, jejichž správnost si
osoby
zkontroloval. Účastník Bonerix je srozuměn se svojí odpovědností za uvedení
nesprávných nebo nepravdivých údajů Poskytovateli při uzavření této Smlouvy.
2. Smlouva nabývá platnosti akceptací žádosti Účastníka Bonerix o uzavření Smlouvy
Poskytovatelem při uzavírání Smlouvy distančním způsobem, nebo dnem jejího
podpisu poslední ze smluvních stran při uzavírání Smlouvy jiným způsobem.
Účinnosti tato Smlouva nabývá dnem uskutečnění aktivace/převodu čísla.

Čl. I. Předmět Smlouvy
Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Účastníkovi
Bonerix základní a volitelné služby elektronických komunikací v síti O2,
případně i další služby v souladu s touto Smlouvou, s VP Bonerix, s Ceníkem
Bonerix a s Pravidly Bonerix a závazek Účastníka Bonerix za tyto služby
Poskytovateli řádně zaplatit částky uvedené ve vyúčtování Poskytovatele
v termínu splatnosti vystaveného vyúčtování.
Čl. II. Poskytovaná služba požadovaná Účastníkem Bonerix
1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy poskytovat
Účastníkovi Bonerix následující služby elektronických komunikací (dále též
jen „Služby“):
4. NOVÁ AKTIVACE
PŘENOS
O2

Dobíjecí číslo
Vodafone

Tarifní číslo
T-Mobile

5. TELEFONNÍ ČÍSLO
Tarif.
Cena tarifu s DPH
6. VOLITELNÉ SLUŽBY

V.008

