
“Smlouva o poskytování služeb webhostingu, elektronické pošty a dalších 
služeb“

Tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 269 odstavce 2 zákona č. 513/1991 sb. Obchodního zákoníku v platném znění, 
uzavírají ze dne … uzavřených elektronickými prostředky komunikace na dálku mezi

Datahost s.r.o. 
IČO: 26390973

Bankovní účet: 1553890028/5500  (Raiffeisenbank a.s.)
Dne 21.5.2005 došlo Krajským soudem v Plzni k zápisu 
obchodní společnosti Datahost s.r.o. do Obchodního rejstříku.
Spisová značka: C.17333 vedená u rejstříkového soudu v 
Plzni.
Sídlo: Hrabákova 1/1861, 702 00 Moravská Ostrava
Telefon: +420 776 719 589
(jako Poskytovatel)

a

…
(jako Objednatel)

§ I
Předmět dohody

a) Smluvní strany souhlasí s uvedenými Pravidly, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy a jsou umístěné na serveru 
provozovaném firmou: Datahost s.r.o.

b) Objednáním služeb (ve smyslu  čl. 5 Pravidel) vyslovuje a 
potvrzuje  zákazník,  stejně  jako  poskytovatel,  svůj  závazek 
řídit se uvedenými Pravidly stejně, jako by byla tato Pravidla 
vytištěná a podepsaná a součástí této smlouvy.

c) Tato Pravidla jsou platná v aktuálním znění, které je níže 
uvedeno a jsou trvale k dispozici na internetových stránkách 
http://www.datahost.cz

§ II
Závěrečná ustanovení

a) Obě smluvní strany si tuto smlouvu přečetli a prohlašují, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

V Ostravě dne …

Za Poskytovatele jednatel firmy
Ing. Hastík Daniel

Za Objednatele
…

……………………….............
(podpis, případně razítko)

…………………………...........
(podpis, případně razítko)

Datahost s.r.o., IČO: 26390973
Telefonická podpora: +420 774 713 317, 9:00 - 17:00 (Pondělí - Pátek)

Bankovní účet: 1553890028/5500  (Raiffeisenbank a.s.)
Dne 21.5.2005 došlo Krajským soudem v Plzni k zápisu obchodní společnosti Datahost s.r.o. do Obchodního rejstříku.

Spisová značka: C.17333 vedená u rejstříkového soudu v Plzni. 
Sídlo: Hrabákova 1/1861, 702 00 Moravská Ostrava, Telefon: +420 774 713 317

Internet: www.datahost.cz a www.server4you.cz , E-mail: info@datahost.cz

http://www.datahost.cz/
mailto:info@server4you.cz
http://www.server4you.cz/
http://www.server4you.cz/index.php?id=pravidla
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