
 
 
 
 

 

Příloha č.2 ke smlouvě č.:  

 

V  dne   V  dne  

     

 Oprávněný zástupce Účastníka  Oprávněný zástupce Poskytovatele  

 

Smluvní  závazek  a  použité  zařízení 

A. Účastník  B. Poskytovatel 
Obchodní jméno:  Obchodní jméno: TECHart systems s.r.o. 
IČO:  DIČ:  IČO: 26172615 DIČ CZ26172615 
Adresa:  Sídlem v ulici: Machatého 679 
Město:  PSČ:  Město: Praha 5 PSČ 15200 

Zastoupený/á (Oprávněný zástupce):    

 
1. Smluvní závazek 

 

   
 Účastník této smlouvy se připojuje k účasti na zvýhodněné akci. Podmínkou této účasti je uzavření smlouvy o poskytování elektronických 
služeb na dobu neurčitou se smluvním závazkem na 36 měsíců. Poskytovatel zapůjčí účastníkovi bezúplatně zařízení. V případě 
nedodržení závazku, který vyplývá ze zvýhodněné akce, je účastník povinen uhradit poplatek za zrušení služby ve výši 20% součtu 
měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání závazku a do 7 dnů od ukončení smlouvy vrátit koncové zařízení a uhradit 
náklady spojené s instalací koncového zařízení, které bylo zákazníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek. 
 
Po uplynutí závazku přechází zapůjčené zařízení do vlastnictví účastníka. 
 
V případě nedodržení závazku a z něj vyplývajících povinností je vždy účastník povinen do 30 dnů od ukončení účinnosti smlouvy zaplatit 
plnou kupní cenu zařízení, platnou v době jeho pořízení. Vyčíslení skutečných nákladů připojení viz bod č.2. této přílohy ke smlouvě.  

  

   
2. Soupis zapůjčeného zařízení (vyčíslení nákladů na připojení)  

   
Účastníkovi této smlouvy byla poskytnuta instalace zdarma a po dobu platnosti  smlouvy zapůjčeno následující zařízení:   

Typ zařízení Použitý HW Výrobní číslo Cena ANO/NE  

základní připojovací sada   4000,- Kč ANO  

WiFi router   500,- Kč   

VOIP brána   1200,- Kč   

VOIP telefon   1500,- Kč   

Výložník      

UTP kabel max. 10m + 2 konektory 120,- Kč   

doprava a instalace 3500,- Kč ANO  

* ceny jsou bez DPH   
   

3. Další dodané zařízení a práce 
   
Uvedené zařízení  a práce byly účastníkem zaplaceno formou zřizovacího poplatku služby:   

Zařízení / práce Výrobní číslo Cena jedn. Počet Cena celkem   
     
     
     
     
     
     
     
     
práce technika (hodinová sazba) 500,- Kč    
* ceny jsou bez DPH Cena celkem (výše zřizovacího poplatku služby) :   

 


