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Níže uvedeného dne uzavřeli tuto

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
č. smlouvy: 1111023615
I. Předmět smlouvy
a)

Touto smlouvou se zavazuje poskytovatel zajistit pro zákazníka bezdrátové připojení k internetu v rozsahu a
cenách stanovených v ceníku, který je nedílnou součástí této smlouvy ( dále jen ceník ) a zákazník se
zavazuje zaplatit mu za to úplatu způsobem uvedeným v čl. III. písm. a) této smlouvy. Dodávka služeb
popsaných shora bude prováděna prostřednictvím bezdrátové sítě TTnet, který je součástí sítě EuroWeb.

b)

Současně s poskytováním bezdrátového připojení shora se poskytovatel zavazuje přidělit zákazníkovi
jedinečnou IP adresu, na které bude měřen průtok dat. Objem přenesených dat je zákazník oprávněn
průběžně sledovat na stránkách poskytovatele.

c)

Zákazník potvrzuje svým níže uvedeným podpisem i skutečnost, že pro zajištění poskytování služby shora si
převzal při uzavření této smlouvy od poskytovatele zařízení dle dodacího listu, které se zavazuje po ukončení
účinnosti této smlouvy poskytovateli nepoškozené vrátit. Vrácení zařízení nepřichází, pokud dojde k uzavření
kupní smlouvy dle čl. IV této smlouvy.

II. Práva a povinnosti poskytovatele
a)

Poskytovatel je povinen zdržet se jakéhokoli monitorování přepravovaných dat nad rámec nutný k zajištění
provozu serveru. Je povinen zajistit nepřetržitý provoz bezdrátového uzlu spravovaného poskytovatelem,
vyjma výpadků potřebných k údržbě zařízení.

III. Povinnosti zákazníka
a)

b)
c)

Za služby poskytované dle čl. I. této smlouvy je zákazník povinen platit jejich cenu poskytovateli dle ceníku
na základě faktury (měsíčně popřípadě čtvrtletně - fakturace v uvedených obdobích bude prováděna podle
zvoleného způsobu platby dohodnutého při uzavírání této smlouvy a dle zvoleného tarifního programu - viz
ceník ). Poskytovatelem účtovanou částku je zákazník povinen zaplatit ve lhůtě splatnosti faktury na účet
poskytovatele u ČSOB č.ú. 21098/0300. Zákazník se současně zavazuje uhradit poskytovateli zřizovací
poplatky na základě vystavené faktury po zprovoznění objednané služby.
Zákazník se zavazuje že nebude žádným způsobem zasahovat do konfigurace zařízení.
Zákazník se zavazuje chránit zařízení před poškozením a neodbornou manipulací.

IV. Doba trvání smlouvy
a)

Dohodou obou smluvních stran byla tato smlouva uzavřena na dobu neurčitou počínaje dnem podepsání
smlouvy. Po uplynutí dvanácti měsíců od podpisu této smlouvy je zákazník oprávněn písemně požádat
poskytovatele o uzavření kupní smlouvy na odkup zařízení, které mu poskytovatel pro účely zajištění služby
nainstaloval. Poskytovatel může uzavření kupní smlouvy odmítnout v případě, že byl zákazník v jakémkoli
období od uzavření smlouvy do doručení žádosti v prodlení s placením alespoň jedné faktury více jak 25
kalendářních dnů. Pro případ, že bude uzavřena kupní smlouva dle tohoto čl. smlouvy, bude činit cena zařízení
dle dohody obou smluvních stran částku 100 ,- Kč
( slovy – sto korunčeských ).

V. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy
a)
b)

Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou výpovědí bez udání důvodu. Pro tento případ činí výpovědní doba
jeden měsíc a počne běžet v měsíci následujícím po doručení písemné výpovědi.
Účastníci této smlouvy se také dohodli na oprávnění poskytovatele odstoupit od smlouvy v případě prodlení
zákazníka s placením jakékoli faktury, kterou bude účtována cena služby dle čl. III. písm. a) shora.

VI. Servisní podmínky
a)
b)
c)

Zákazník je povinen uhradit poskytovateli veškeré náklady spojené se servisním zásahem, který byl
zákazníkem požadován bezdůvodně.
Zákazník bere na vědomí, že při prodlení s placením jakékoli faktury mu bude ihned od počátku prodlení
omezen, popřípadě znemožněn přístup k síti.Odepřen přístup k síti bude také z důvodu šíření velkého
množství dat ze zavirovaného PC.
Obě strany se dohodly, že hlášení poruch a sdělování dalších důležitých skutečností souvisejících s touto
smlouvou bude bez zbytečného odkladu prováděno e-mailem, poštou nebo mob. telefonem.

VII. Společná a závěrečná ustanovení
a)
b)
c)

Dle dohody účastníků této smlouvy se vztahy vzniklé z této smlouvy řídí obchodním zákoníkem a platným
právním řádem České republiky.
Případné změny a doplňky této smlouvy musí být účastníky sjednány písemně.
Tato smlouva nabývá platnosti a dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Hradci Králové dne …8. 10.2014……. …

Jaroslav Hryzlík
…………………………………….
poskytovatel

…..……………………………………
zákazník

KUPNÍ SMLOUVU
Účastníci uzavřeli dne .......... smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb, jejíž účinnost dosud trvá.
Potvrzují, že se v souladu s čl. IV. popsané smlouvy dohodli na uzavření této kupní smlouvy.
Poskytovatel prohlašuje, že touto smlouvou prodává zákazníkovi ze svého výlučného vlastnictví zařízení a to
............................................................................................. za kupní cenu v částce .............. ,- Kč
( slovy - ...............korunčeských )
a zákazník prohlašuje, že uvedené zařízení za uvedenou kupní cenu do svého vlastnictví přijímá.
Obě smluvní strany potvrzují, že kupní cena byla zaplacena zákazníkem poskytovateli v hotovosti, při podpisu
této smlouvy.
V Hradci Králové dne ....................

…………………………………….
poskytovatel

…..……………………………………
zákazník

