Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
Číslo smlouvy: ………………………………………………….
Uzavřená mezi Ing. Tomáš Sládek, Vítězství 1051, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ 621 76 897, DIČ
CZ7502143913 (dále jen „Poskytovatel“) a
Uživatelem
( ) Právnická osoba ……………………………………..……………… IČ/DIČ ………………………………………………..
( ) Fyzická osoba Jméno: ….………………………………………….. Datum narození: ...................................
Trvalé bydliště / sídlo spol. .…..……………………………………………………………………………………………………..
Adresa přípojky …………………………………………………………………………………………………………………………….
Korespondenční adresou je ( ) adresa trvalého bydliště/sídla, nebo ( ) adresa přípojky
E-mail: …………………………………………………………………………. telefon …………………………………………………..
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytování datových telekomunikační služeb umožňujících přístup k síti Internet.
Cena
Smluvní strany se dohodly na této službě:
Tarif / služba *

Cena za zřízení a aktivaci
přípojky včetně DPH

( ) 50/50Mbit
( ) 100/100Mbit
( ) TV vysílání

Měsíční cena služby
……………………………….

Celkem:
Cena za měsíční využití služby bude dle této smlouvy Uživatelem poukazována měsíčně na bankovní účet
Poskytovatele.
Informace pro zřízení trvalého příkazu:
Číslo účtu příjemce: 1014037474 / 5500
Variabilní symbol:

……………………………

Datum splatnosti:

do 15tého dne v měsíci

Datum 1. platby: ……………………………

Další ustanovení
Vzhledem k technické úrovni dodávky po optickém vlákně Uživatel výslovně souhlasí s následujícími
1) Uživatel se zavazuje k tomu, že po dobu trvání této smlouvy nebude v místě instalace umístěno žádné
wi-fi zařízení, které by umožnilo sdílení internetu mimo místo instalace (např. střecha, stěny, okna
apod.)
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ustanoveními:

2) Uživatel žádným způsobem nebude konektivitu sdílet mimo místo instalace (např. provrtáním stěn
sousedního domu, sdílením přístupového hesla apod.).
3) Poskytovatel si vyhrazuje právo statisticky vyhodnocovat množství přenášených dat a v případě
opravdu extrémního vytížení přípojky situaci řešit s Uživatelem například formou FUP (Fair User
Policy).
Další ustanovení jsou specifikovány přílohami Všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí
této smlouvy a uživatel s nimi byl seznámen, a které jsou zveřejněné na internetových stránkách
Poskytovatele v sekci Ceník. Na webových stránkách je uvedena aktuální platnost.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a Zákazník a Poskytovatel obdrží po jednom.
Zákazník prohlašuje, že dává svolení Poskytovateli o zpracování osobních dat, který tyto údaje má uloženy
pouze na čas nezbytně nutný pro účely spojené s dodávkou služeb, nebo pro marketingové účely.
Poskytovatel tyto informace nebude šířit žádné třetí straně, kromě těch, které jsou autorizované dle zákona.
Podpisem této smlouvy Uživatel také potvrzuje, že převzal funkční službu poskytování Internetu a dnem
podpisu je zahájeno poskytování služby.
V Moravské Nové Vsi dne ……………………..

-------------------Za Poskytovatele

-------------------Za Uživatele

Tarif / služba *
Na základě požadavků všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-S/1/08.2020-9 uvádíme specifikaci tarifů:
Internetový tarif

Maximální = Inzerovaná rychlost

Běžně dostupná rychlost připojení

Minimální rychlost připojení

stahování/vkládání

stahování/vkládání

stahování/vkládání

50 / 50 Mbit

50 / 50 Mbit/s

30 / 30 Mbit/s

15 / 15 Mbit/s

100 / 100 Mbit

100 / 100 Mbit/s

60 / 60 Mbit/s

30 / 30 Mbit/s
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Sériová čísla:

