předávací protokol k SlM kartě dohoda o provozování (zápůjčka)
Předávající:
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SlM kartu přebírá fiméno, funkce):

Předmět

předání:

02 Machine (FM2M)

SlM karta:

(měsíčnípoplatek 40Kč, SMS 1,30 / 1,50Kč, data 0,03Kč / 1kB)

óíšloi

Télefoňní
provozováno v:

702 295 543

VDJ Sluštice (48962)

Ostatní ujednání:

1. SlM

karta smí být použita pouze pro datové přenosy mezi přístrojivybavenými GSM/GPRS
modemem vyrobenými předávajícím a serverem provozovaným předávajícím a pro případnou SMS
komunikaci uskutečňovanou z těchto přístrojů.

2.

Zírátu, zničen,íčiodcizeníSlMkarty přebírajícíneprodleně ohlásípředávajícímu. Náklady spojené s
následným zablokováním SlM karty či s pořízením náhradní SlM kaňy uhradí přebírající.

3.

Přebírajícíse zavazuje uhradit předávajícímu veškeré platby za datové a SMS služby, které budou z
karty po dobu trvání provozování (zápůjčky) uskutečněny včetně měsíčníhopaušálu 40 Kč. Tyto
platby budou prováděny na základě faktury vystavené předávajícím ve čtvrtletních nebo měsičních
intervalech, Na faktuře budou platby uvedeny souhrnně za úětované období a odděleně pro jednotlivé

SlM karty.

4. Zaodeslánífakturylistinnouformoubudepředávajícítičtovatpřebírajícímupoplatekvevýši

15,00
Kě. Fakturu lze na základě písemnó žádosti přebírajícíhoodesílat rovněž elektronickou formou, v tom
případě nebude poplatek za odeslání účtován.

5,

Dlouhodobé zapůjčeníSlMkarty lze ukončit s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Ukončeníprovozování
(zápŮjčky) nastane po potvzeném zpětném převzetí SlM karty předávajícím, tj. zodpovědným

zástupcem společnosti FlEDLER AMS s.r.o.

Přebírajícíprohlašuje, že předmět předání specifikovaný v tomto Předávacím protokolu převzal kompletnía
nepoškozený. Současně se přebírajícízavazuje použítpředmět předání pouze k rjčelům,ke kteným mu je
předán, a za podm[nek specifikovaných v ostatních ujednáních tohoto Předávacího protokolu k S|M kartě dohoda o provozovápI (zápůjóS).,t",
klsbu
Uzavřenítéto dohody schválil .7.)#s!Í.'*,'.1, svym usnesením e. ,.Q.Ík:,lp:. ze dne ..!.:3,.h.ry
Vztahy smluvními stranami výslovně neupravené, se řídíobecně platnými předpisy, zejména občanským
zákoníkem v platném znění.
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V Českých Budějovicích ctne 26.02,2020
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OBEC SLUŠTlCE

lng, Jindřich Fiedler

Jednu potvrzenou kopii Předávacího

sídlo: Sluštice č,p. 2,i
250 84 5ibřina
'ól(ib'š'Fiá h á:východ
lČ: oO 24O 761

zpét na adresu předávajícího.

