
 
 
 

Smlouva o zajišt ění přístupu do VoIP telefonní sít ě  
 
Číslo smlouvy:  
 
Zákazník:  
Adresa:  
Telefon:  
E-mail:  
 
Pokud je nyní některý z údajů chybný, prosím opravte jej ručně na obou smlouvách. Rovněž 
v budoucnu je nutné, abyste změny zaslali e-mailem na saocomp@saocomp.cz, jinak považujeme 
tyto údaje za platné. 
 
Poskytovatel: Radovan Ochvat SAO Computers 
Adresa: Lipová 78, 747 16 Hať 
IČO: 67335748  DIČ: CZ7602205457 
Telefon: 777 310 360 
E-mail: saocomp@saocomp.cz 
 
Předmět smlouvy :  Připojení do VoIP telefonní sítě prostřednictvím zařízení poskytovatele. 
 
Služba 
Zřizovací poplatek:   Kč 
Měsíční paušální poplatek za užívání služby:   Kč 
 
Počáteční kredit:     Kč s DPH  
Celková částka včetně DPH za VoIP telefon nebo převaděč  činí :  
 
Platební podmínky 
Telefonování přes naši firemní síť je postaveno na kreditním systému, tedy uživatel si předplatí kredit 
a poté tento kredit využívá.  
 
Možnosti dobíjení kreditu: 
1) Převodem na účet 2300134608, kód banky 2010. Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo 
smlouvy na internet.E-mailem na saocomp@saocomp.cz zašlete informaci o tom, že jste platbu 
provedli a k jakému datu. 
2) Hotově na provozovně firmy. 
Na základě výzvy bude vystaven daňový doklad. 
Je možná i jiná dohoda, se kterou musí obě zúčastněné strany souhlasit.  
 
Ostatní ujednání :   
Aktuální verze kompletního ceníku je uvedena na www.saocomp.cz/voip v sekci Telefonování. 
Podpisem obě strany souhlasí, že jsou s ceníkem seznámeny a že s nimi souhlasí. 
Podpisem zákazník souhlasí s uvedením v telefonním seznamu na www.saocomp.cz/voip a 
prohlašuje toto číslo jako veřejné. 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických 
komunikací – hlasová služba uvedené na zadní straně této smlouvy. Podpisem obě strany souhlasí, 
že jsou s nimi seznámeny a že s nimi souhlasí. 
 
Důležité údaje: 
Telefonní číslo:   
Stav svého kreditu a výpis volání (Billing) najdete na stránce: http://voip.saowifi.net/ 
Uživatel Billing:   Heslo :   
Název zobrazovaný protistraně:  
Všechny potřebné informace naleznete na info.wifi,  v případně problému pište SMS na 776 281 204. 
 
Zákazník:       Poskytovatel: 
 
 
 
 
 
_______________________________   _________________________________ 
Datum  Podpis     Datum  Podpis 
 

SAO Computers, Lipová 78 , Hať, tel/fax: 597 589 111, 777 310 360 
www.saocomp.cz          e-mail : saocomp@saocomp.cz 

SAO – komplexní služby v oblasti výpo četní techniky – www.saocomp.cz, info.wifi – info o  SAO Wifi  


