SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍ NVR:
DOMOVNÍ DOHLED
SMLOUVA Č.:
ÚDAJE O ZHOTOVITELI:

ÚDAJE O OBJEDNATELI (fyzická osoba):
Jméno: ………………………..…………..
Příjmení:…………......................................
Bydliště: .....................................................
Telefon: ......................................................
E-mail: .......................................................
Datum nar.: .........................................

RVTech, s. r. o.
Letkov 68, 326 00 Plzeň, IČ: 035 489 11
Společnost je zapsaná v OR vedeným u KS v Plzni
pod sp. zn. oddíl C, vložka 30386
Jednající: Ing. Radek Vozák
Telefon: +420 775 785 003
E-mail: vozak@rvtech.cz

ÚDAJE O OBJEDNATELI (právnická osoba):
Sídlo: .........................................................................................., IČO: ..................... ................................
Společnost je zapsaná v OR vedeným u KS v...…........................................ pod sp. zn............................
Jednající: ....................................................................................................................................................
Telefon:
E-mail: ..........................................................................
Doručovací adresa: .......................................................................................................... ...........................
Článek I.
1.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli přístup ke službám virtuálního NVR dle zvoleného tarifu za měsíční
poplatek (cena za 1 kalendářní měsíc včetně DPH):
A – DOMOVNÍ DOHLED (299 Kč)
B – DOMOVNÍ DOHLED + DOMOVNÍ ARCHIV 2 (348 Kč)
C – DOMOVNÍ DOHLED + DOMOVNÍ ARCHIV 4 (398 Kč)

2.

Cena a přesná specifikace služby je uvedena v dokumentu Ceník služeb virtuálního NVR, který je umístěn
na www.rvtech.cz.

3.

Objednatel zajistí dostupnost nahrávané IP kamery na veřejné IP adrese: .............................................
a portu: ……………. Pro správnou funkčnost služby je nezbytná funkční a stabilní internetová linka objednatele
a splnění technických podmínek uvedených v dokumentu Technická specifikace virtuálního NVR umístěného na
www.rvtech.cz.

4.

Specifikaci platby poplatků, příp. dalších finančních náležitostí, změnu a zánik smluvního vztahu a práva a
povinnosti smluvních stran dle této smlouvy upravují Všeobecné obchodní podmínky a Ceník služeb RVTech
s.r.o., který je uveden na webových stránkách www.rvtech.cz. Podpisem uvedené smlouvy jsou VOP závazné pro
obě smluvní strany.
Článek II.

1.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

2.

Objednatel se zavazuje, že záznam pořizovaných záběrů kamerovým systémem nebude využívat s cílem jejich
využití k identifikaci fyzických osob. V opačném případě je nezbytné, aby objednatel splnil oznamovací povinnost
o provozu kamerového systému ve smyslu zákona č. 101/200Sb. vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.

Se zpřístupněním údajů o objednateli uvedených ve smlouvě pro marketingové a obchodní účely zhotovitele
objednatel nesouhlasí/souhlasí.

Článek III.
1.

Právní vztahy v této smlouvě neuvedené se řídí ustanoveními VOP, Ceníku služeb RVTech s.r.o. a nového
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.

Veškeré úpravy smluvního vztahu stran této smlouvy, na kterých se smluvní strany dohodnou a které budou odlišné
od ustanovení VOP, lze provést pouze písemnými dodatky k této smlouvě.

3.

Objednatel prohlašuje a svým podpisem ztvrzuje, že se podrobně seznámil s Ceníkem služeb RVTech s.r.o., VOP,
Technickou specifikací virtuálního NVR a že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady.

4.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden
výtisk.

V ….........................dne................................

V …..........................dne................................

Objednatel:

Zhotovitel:

………………………………………………

………………………………………………..

