Smlouva o členství
mezi uživatelem a provozovatelem sdílené kanceláře
Jméno a příjmení:
_____________________________________________________
Datum narození / Doklad totožnosti – typ / číslo: _______________________________________
Trvalé bydliště:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Kontakt (tel./e-mail)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Právnická osoba odpovědná za platbu (pokud se liší od uživatele) __________________________
(dále jen „uživatel“)

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Palackého 266, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO 640 88 545, DIČ CZ64088545
Zastoupená Ivanem Tomkem, jednatelem společnosti
Zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 13838
Tel.: (+420) 728 286 612
e-mail: 360dc@360dc.cz
web: 360dc.cz
(dále jen „provozovatel“)
I.

Předmět smlouvy

Smlouva opravňuje uživatele využívat služby poskytované provozovatelem ve sdílené kanceláři
provozovatele v souladu se Všeobecnými podmínkami a provozním řádem sdílené kanceláře, které
tvoří nedílnou součást této smlouvy. Rozsah a cena služeb je stanovena typem členské kategorie,
který si uživatel zvolil.
II.

Ujednání o členství

Členská kategorie:

5

10

20

Členský poplatek dle zvolené kategorie:
Počátek užívání sdílené kanceláře:
Ukončení užívání sdílené kanceláře:

III.

Platební podmínky

Členství je platné až po zaplacení nadcházejícího platebního období. Členský poplatek u členských
kategorií 5, 10 a 20 je nutné uhradit minimálně 1 den před datem poskytnutí první služby.
Sazby jednotlivých členských kategorií platí vždy na jeden kalendářní měsíc.
Nevyčerpané dny se do dalšího měsíce nepřevádí.
Každého 11. v měsíci obdrží uživatel fakturu na následující měsíc se splatností 14 dní.

V případě požadavku na změnu nebo ukončení členské kategorie na příští měsíc, zašle uživatel
svůj požadavek e-mailem do 5. v měsíci, tj. před vystavením faktury na další měsíc. V opačném
případě se členská kategorie automaticky prodlužuje.
U členských kategorií 10 a 20 se čerpá vždy 5 pracovních dnů vcelku.
Všechny kategorie zahrnují pouze pracovními dny v měsíci.
V případě ukončení členství před vyčerpáním služeb je členský poplatek nevratný.

IV.

Údaje k fakturaci

Odběratel:
Fakturační adresa:
IČO:
DIČ:
V.

________________________________________________________
________________________________________________________
____________
____________

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany svým podpisem níže stvrzují, že si smlouvu, všeobecné podmínky a provozní řád
přečetly, souhlasí s nimi a že smlouvu obě strany uzavírají po vzájemném projednání podle jejich
práva a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných
podmínek.

Ve Valašském Meziříčí dne

Ve

__________________________

____________________________

Ivan Tomek, jednatel
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
- provozovatel -

- uživatel -

