Smlouva o poskytování služby WEB Hosting – závazná objednávka
ID - JMÉNO DOMÉNY:
uzavřená mezi smluvními stranami
A. Poskytovatel
Ing. Martin Zmoray – Zmorware Production
Palackého 13, 29001 Poděbrady
IČO: 64731014, DIČ: CZ741012 1015

B. Účastník
Jméno a příjmení:

(Název firmy*):

Adresa:

Bankovní spojení: 125436692 / 0300

IČO:

Tel.: 603 579 885
www.zmorware.cz, grafika@zmorware.cz

DIČ:
ČÚ:
Tel.:

* Pokud smlouvu uzavírá právnická osoba
vyplňuje se kontaktní osoba

E-mail:
Rodné číslo:

1. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat za úplatu Zákazníkovi službu WEB HOSTING za
podmínek této smlouvy.
1.2 Další podmínky užívání služby jsou upraveny v dokumentech:
a) Všeobecné podmínky poskytování služeb ZMORWARE v aktuálním znění („Provozní podmínky“)
b) Ceník služeb Ing. Martin Zmoray - ZMORWARE Production („Ceník“)
2. Cena a její splatnost
2.1 Cena služby, platná ke dni podpisu této smlouvy, je uvedena v Ceníku a podléhá změnám a pravidlům
splatnosti podle příslušných ustanovení podmínek.
2.2 Cena služby bude účtována ročně (pokud se nedohodnou smluvní strany jinak).
2.3 Faktury budou zasílány na adresu uvedenou objednavatelem.
2.4 Faktury budou Zákazníkem hrazeny dle splatnosti:
a)
b)

převodem z bankovního účtu
hotově

2.5 Zákazník zvolil WEBHOSTINGOVÝ program:
a)
b)

STANDARD
PROFI

2.6 Zákazník se rovněž zavazuje uhradit registrační a udržovací poplatek na 1 rok
3. Zvláštní ujednání
Ve smyslu čl. 2 Podmínek oprávněnými zástupci jsou zástupci Zákazníka i Poskytovatele, uvedení v záhlaví této
smlouvy.
4. Závěrečná ustanovení
4.1 Zákazník si přečetl a souhlasí s platnými Podmínkami a Ceníkem a obdržel je všechny po jednom výtisku.
4.2 Tato smlouva se řídí platným českým právem.
4.3 Účinnost této smlouvy nastává dnem obdržení smlouvy Poskytovatelem.
4.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4.5 Otázky neupravené touto smlouvou se řídí českým právem a dokumenty, uvedenými v článku 1 shora.
V ………………………… dne ……………………

…………….……………………………………….
Poskytovatel

. ………………………………………………………….
Účastník

