
Objednávka služeb
Dodavatel:

LNIC s.r.o.
lČ: 26441381
DIČ: CZ26441381
se sídlem: Lighthouse Towers, jankovcova 1569/2C, Praha 7, 170 00
spisová značka: C 82484 vedená u Městského soudu v Praze

Odběratel:

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
lČ: 05800226
DIČ:
se sídlem: Mučednická 1125/31, Brno, 61600
spisová značka:-
email pro zasňáni elektronických faktur:

Osoba pověřená odběratelem k provedení objednávky:

Erika Rumplíková, Personalista
Prohlašuji, že jsem dle svého pracovního zařazeníoprávněn/a učinit za odběratele tuto objednávku.

Platební podmínky:

Cena za poskytováni služby (dále jen ,,cena") je splatná na základě daňového dokladu - faktury, která bude ze strany LMC vystavena nejpozději do 15 kalendářních dnů ode
dne zahájeníslužeb se splatnosti14 kalendářnIch dnů ode dne vystaveni faktury.

Odběratel svým podpisem potvrzuje správnost fakturačních údajů v záhlaví této objednávky.

Odběratel se zavazuje v případě prodlenÍs úhradou ceny zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení, přičemž smluvní
pokuta bude hrazena vedle úroku z prodlenív zákonné výši.

V případě, že je odběratel v prodlenis úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než 14 kalendářních dnů, je LMC oprávněna přerušit poskytováni služeb do doby,
než bude cena odběratelem v plné výši uhrazena. Poskytování Služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet LMC. Odběratel nemá nárok na
prodlouženI doby poskytováni služby o dobu, po kterou byly služby přerušeny.

Klient nemá nárok na vrácení ceny či její části v případě nevyužÍvánj Služeb ani v případě nevyčerpání Služeb ve sjednaném rozsahu, pokud dále není uvedeno jinak.

Odesláním této objednávky odběratel souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti LMC a podmínkami užívánÍ elektronických systémů společnosti LMC,
které jsou uvedeny na internetové adrese https://wwwjmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky/ účinnými ke dni odesláni objednávky. Odběratel bere na vědomi, že
Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách dodavatele a prohlašuje, že je s nimi seznámen. Smluvní strany výslovně prQh|ašuji, že na
smĹuvnÍ vztah se vztahuji pouze tyto Všeobecné obchodní podmínky a že ze strany klienta nebylo ve smyslu § 1751 odst. 2 občanského zákoníku na Žádné obchodní
podmínky odkázáno.
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