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Registrace
Oprávněná osoba

1. P edm t smlouvyř ě
1.1. Na základ  této smlouvy se zavazuje Poskytovatel poskytnout Uživateli Služby Sip.Way, které jsou uvedeny v Produktovéě  
specifikaci, která jsou p ílohou této Smlouvy a Uživatel se zavazuje za tyto Služby platit cenu uvedenou v Produktovéř  
specifikaci nebo Ceníku služeb za podmínek uvedených v této Smlouv , Všeobecných podmínkách pro poskytování Ve ejně ř ě 
dostupných služeb elektronických komunikací operátora služeb spole nosti Dial Telecom,a.s., které jsou k dispozi ve formátuč  
PDF na webu spole nosti SOFTEX NCP, s.r.o. www.softex.cz.č
1.2. Podmínky pro poskytování Služeb jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách pro poskytování Ve ejn  dostupnýchř ě  
služeb elektronických komunikací spole nosti Dial Telecom, a.s a v Produktové specifikaci, která p ísluší pro dané Službyč ř  
(dále jen Smluvní dokumenty).
2. Cena a její splatnost
2.1. Cena za službu je uvedena v Produktové specifikaci nebo Ceníku služeb za podmínek a se splatností uvedenou v 
Produktové specifikaci. Není-li v Produktové specifikaci uvedena splatnost a ostatní podmínky pro placení ceny za Služby, ídíř  
se splatnost a ostatní podmínky ostatními Smluvními dokumenty.Není-li stanoveno jinak, jsou ve Smluvních dokumentech 
uvedeny ceny bez DPH.
3. Doba, na kterou je smlouva uzav enař
3.1.Tato smlouva se uzavírá na dobu neur itou, není –li pro daný produkt nebo službu v Produktové specifikaci sjednánoč  
jinak.
4. Záv re ná ustanoveníě č
4.1. Veškeré zm ny této smlouvy lze uzavírat pouze písemn .ě ě
4.2. Další Služby nebo zm ny stávajících Služeb zabezpe ené Poskytovatelem budou provedeny na základe novéě č  
Produktové specifikace nebo písemného dodatku ke Smlouv  podepsanými ob ma Smluvními stranami, p ípadn  na základeě ě ř ě  
písemné objednávky Uživatele. Písemná objednávka Uživatele je pro Uživatele závazná se všemi d sledky z tohoů  
vyplývajícími. Po akceptaci Poskytovatelem se nová Produktová specifikace stává sou ástí této Smlouvy.č
4.3. Uživatel svým podpisem stvrzuje souhlas se Všeobecnými podmínkami pro poskytování Ve ejn  dostupných služebř ě  
elektronických komunikací spole nosti operátora služeb Dial Telecom, a.s. a ostatními Smluvními dokumenty tak, jak jsouč  
uvedeny ve Všeobecných podmínkách, seznámil se s nimi, byl pou en o jejich obsahu a potvrzuje, že jsou pro n j závazné.č ě  
Smluvní vztah založený touto Smlouvou se ídí touto Smlouvou a Všeobecnými podmínkami a ostatními smluvnímiř  
dokumenty. Ukon ení ú innosti této Smlouvy neznamená pro smluvní strany zánik povinnosti smluvních stran vyplývající proč č  
smluvní strany z této Smlouvy, nejsou-li vázány na ukon ení ú innosti Smlouvy, Produktové specifikace, Všeobecnýchč č  
podmínek nebo jiných smluvních dokumentu.
4.4. Tato Smlouva je ú inná okamžikem podpisu této Smlouvy ob ma Smluvními stranami s tím, že z ízení Služby a nárokč ě ř  
smluvních stran na pln ní nastává okamžikem uvedeným ve Všeobecných podmínkách pro poskytování Ve ejn  dostupnýchě ř ě  
služeb elektronických komunikací spole nosti Dial Telecom, a.s.č
4.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4.6. Smluvní strany potvrzují, že tato Smlouva nebyla uzav ená v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.ř
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