SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V SYSTÉMU REX
(MONITORING)
Uzavřená mezi :
1.REX SERVICES, a.s., se sídlem Kamenice – Ládví, Liliová 223, PSČ: 25168, Okres: Praha-východ, IČ:26711656, DIČ: CZ26711656 Zápis v OR vedeném
MS v Praze odd. B., vl. 7779, dále jen „poskytovatel“

a uživatelem

Smlouva číslo

Uživatel :
právnická osoba
Jméno/obchodní firma:

podnikatel

fyzická osoba

Sídlo – Bydliště:
Místo podnikání, liší-li se od bydliště (korespondenční adresa):
IČ/RČ:
Zápis v: obchodním rejstříku vedeném
vložka
Jednající/Zastoupená/ý:
/osobně
e-mail
telefon

DIČ:
soudem v

oddíl

,

FAX

I. – Základní ustanovení
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytovat uživateli služby dle
níže uvedené specifikace a všeobecných podmínek a uživatel se zavazuje
platit za to poskytovateli cenu dle ceníku.
II. – Objekt monitoringu
Objektem monitoringu je:
vozidlo
SPZ:
Druh vozidla:
Tovární značka, typ:
VIN/číslo karoserie:
Rok výroby:
Číslo motoru:
Barva:
Zvláštní znaky:
jiná věc movitá
Určení objektu:

věc nemovitá

osoba

II. – Technologie
K poskytování služeb je použita technologie :
Typ
výr.č.
SIM karta tel:

Technologie ve vlastnictví:
uživatele
poskytovatele
SIM karta poskytnutá poskytovatelem zůstává po celou dobu ve vlastnictví
poskytovatele.
Uživatel byl poučen o řádném užívání, obsluze a údržbě technologie.
Zkušební provoz technologie byl proveden a řádně ukončen.
Montáž technologie smluvním partnerem poskytovatele:
ano
ne
Montážní místo
IV. – Cena
Cena je stanovena dohodou a její výše je určena s odkazem na ceník služeb
poskytovatele:
Cena se platí na účet poskytovatele u KB Praha 4., č.ú.: 199222410217/0100 variabilní symbol: číslo faktury, konstantní symbol 8
ANO
NE
Zasílání daňových dokladů:
Emailem
na
poštou:
s fakturou zasílat poštovní poukázku
V. – Komunikace a heslo
Tam, kde se při komunikaci užívá telefonu, pak bez ohledu na kontaktní
spojení uvedené v záhlaví této smlouvy, platí za kontaktní spojení:
(uveďte telefonní spojení pro řešení poplachů v objektu pro službu střežení
v požadovaném pořadí):
Telefon 1:
Osoba:
Telefon 2:
Osoba:
Telefon 3:
Osoba:
Telefon 4:
Osoba:
Pro komunikaci se sjednává toto heslo (nutné pro odhlášení falešného
poplachu): HESLO :
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IV. – Územní oblast
Služba se provádí v územní oblasti:
Česká republika
Evropa bez lokalizace
Evropa včetně lokalizace
V. – Poskytované služby:
Poskytovatel poskytuje uživateli tyto služby: (specifikace služeb je
uvedena v ceníku a obchodních podmínkách poskytovatele)
Identifikace služby:
ANO
POUZE SIM
ANO
Lokalizační služby, cenový program : …………
ANO
Střežení objektu/vozidla
ANO
Kniha jízd
ANO
Dispečink
ANO
Umožněny telefonické hovory
ANO
ANO
ANO
Doba:

neurčitá

VII. – Trvání smlouvy
určitá, a to na
roky ode dne uzavření.

IX. – Prohlášení uživatele
Uživatel prohlašuje, že:
a) mu je známo, že při plnění svých závazků z této smlouvy poskytovatel
může vědět a zaznamenávat, kde se objekt ochrany nachází a s tímto
uživatel bez výhrad či připomínek souhlasí a nepovažujete to za zásah do
svých práv, zejména osobnostních,
b) je-li objekt monitoringu užíván třetí osobou, je tato na skutečnost
uvedenou výše pod písm. a) upozorněna, bez výhrad s ní souhlasí a
nepovažujete to za zásah do svých práv, zejména osobnostních;
k doložení právě uvedeného je uživatel povinen, bude-li o to
poskytovatelem požádán, ihned předat poskytovateli písemný
bezvýhradný souhlas třetí osoby s tím, že objekt ochrany je podroben
elektronické ostraze; uvedené platí obdobně i při změnách objektu
monitoringu.
X. – Obchodní podmínky a ceník poskytovatele
Ve zbylé části obsahu této smlouvy poskytovatel a uživatel odkazují na jim
známé Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v aktuálním
znění vydané poskytovatelem (dle jen „OP“) a na ceník služeb
poskytovatele, s nimiž uživatel souhlasí a má je k dispozici. Odchylná
ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním OP.
Odchylná ujednání od OP
nejsou
jsou tato:

XI. – Závěrečná ustanovení
Uživatel prohlašuje, že si je plně vědom všech svých práv a povinností z
této smlouvy, vč. toho, kde a jakým způsobem se vykonávají, a že s právy a
povinnostmi byl poskytovatelem řádně seznámen. Tato smlouva je
vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze stran této
smlouvy.
V
dne
Jménem/Za poskytovatele
1.REX SERVICES, a.s.:

V
dne
Osobně/Jménem/Za uživatele

Přílohy :
fotokopie technického průkazu (povinné pro službu střežení)
plná moc vystavená zastoupeným uživatelem

