SMLOUVA o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

mezi

(dále jen „POSKYTOVATEL“)

A Účastníkem
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum nar. /IČO
Tel.:
E-mail:

Ulice:
DIČ:

č.p.

1. Předmět smlouvy
1.1 Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací, dále jen Služeb. Specifikace služby jsou přílohou této smlouvy.
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Účastníkovi dohodnuté sjednané služby v příloze Specifikace služby a
Účastník se touto smlouvou zavazuje platit cenu za poskytování Služeb uvedené v této příloze.
1.2 Podmínky pro poskytování Služeb, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě této Smlouvy, stanoveny v
dokumentech (viz. níže) a), b), c). V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito dokumenty mají přednost ustanovení Smlouvy,
resp. jejích dodatků. V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých dokumentů, mají přednost dokumenty v následujícím
pořadí:
a) Smlouva a Specifikace služby. (Novější má přednost před starší)
b) Aktuální ceník Služeb dostupný na www.internetvnosislavi.cz
c) Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
1.3 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů.

2. Platby za služby:
2.1 Vyúčtování je zasláno v elektronické formě v podobě platebního kalendáře.



Platbu proveďte na účet 1672320183/0800, pro identifikaci platby prosím uveďte v popisu vaše jméno a příjmení
Vyúčtování bude zasláno na email účastníka dle údajů uvedených v této smlouvě:

2.2 Jestliže Účastník nezaplatí vyúčtování nejpozději v den splatnosti, ani po upozornění bez smluvní pokuty pomocí sms a emailu, je Poskytovatel oprávněn za písemné upomínky účtovat smluvní pokutu. Za odeslání první písemné upomínky 30. den po
splatnosti je účtována částka 100,- Kč, za odeslání druhé písemné upomínky 40. den po splatnosti 500,- Kč, za odeslání třetí
písemné upomínky 50. den po splatnosti 1000,-. V případě soustavného opožděného placení nebo soustavného neplacení ceny
za služby je postupováno dle odstavce 7.5 v dokumentu 1.2 c).
2.3 Při opětovném zprovoznění užívání Služby přerušené dle bodu 9 v dokumentu 1.2 c) a po úhradě všech dlužných plateb, má
Poskytovatel nárok na poplatek za opětovné zapojení služby ve výši 25 % měsíční platby minimálně však 500,- Kč a náhradu
všech nutných nákladů za znovu zprovoznění služby. Uvedené se netýká důvodů pozastavení uvedených v bodě 9.3
dokumentu 1.2 c).
2.4 Poskytovatel je oprávněn upravit výši smluvních pokut uvedených v čl. 2.2 a 2.3 podle oficiálně vyhlašované míry inflace
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „CPI“) podle oficiálních údajů Českého
statistického úřadu. Takto upravenou výši smluvních pokut Poskytovatel uveřejní na svých webových stránkách
www.internetvnosislavi.cz v ceníku servisních služeb a na svém kontaktním místě.

3. Další ujednání
3.1 Dodatky ke Smlouvě budou vypracovány na základě požadavku některé ze smluvních stran. Veškeré změny lze provádět
pouze písemně.
3.2 Účastník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem Dokumentů dle čl. 1.2.
3.3 Smlouvu lze ukončit v souladu s Podmínkami viz. dokument 1.2 c), pokud se strany Smlouvy nedohodnou jinak.
3.4 Jednotlivé Služby dle přílohy je možné ukončit samostatně v souladu s dohodnutou dobou jejich poskytování.
3.5 V případě poskytování Služeb na dobu určitou pokud některá smluvní strana nesdělí druhé smluvní straně doporučeným
dopisem, doručeným nejpozději tři měsíce před ukončením dohodnuté doby trvání Smlouvy, že nemá zájem na jejím dalším
trvání, mění se poslední den dohodnuté doby trvání tato doba na dobu neurčitou.
3.6 Službu poskytovanou na dobu neurčitou mohou obě smluvní strany vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být
písemná a musí být doručena druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.
3.7 Po nabytí účinnosti výpovědi se Účastník zavazuje navrátit Poskytovateli pronajaté koncové přijímací zařízení dle bodu 5.7. v
dokumentu 1.2 c). Pokud tak neučiní zavazuje se uhradit smluvní pokutu uvedenou v tomto bodě.
3.8 Smlouva a její přílohy jsou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, z nichž Účastník i Poskytovatel obdrží po jednom.
3.9 Podpisem Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uzavírají níže podepsané strany smluvní vztah, přičemž
se smluvní strany dohodly, že se tento vztah bude řídit Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti poskytovatele, které
jsou v aktuálním znění oběma stranám známy a strany s jejich zněním souhlasí.

V ….............................. dne.................
________________________
Oprávněný zástupce Účastníka

___________________________
Oprávněný zástupce Poskytovatele

