Smlouva č.
o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících
A. Poskytovatel: Nogol Stanislav
sídlo: Soběšovice 102, 73922
IČ: 76396941
bankovní spojení: číslo účtu: 2700960407 /2010
technická podpora: telefon: 73785337
e-mail: standa.nogol@seznam.cz
B. Uživatel:
sídlo / bytem:
datum narození:
telefon:
e-mail:
I. Základní ustanovení
Účel smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajistit uživateli trvalé připojení do sítě Internet (dále
jen „služba“).
Poskytovatel se touto smlouvou dále zavazuje poskytovat uživateli služby v souladu s platnými
právními předpisy a smlouvou a uživatel se je takto zavazujete užívat.
Uživatel je povinen se vždy seznámit s aktuálními podmínkami služeb, ceníkem, všeobecnými
podmínkami, podmínkami zpracovávání osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních
údajů,
o
kterých
ho
provozovatel
v
souvislosti
s
nimi
informuje.
Služba bude uživateli zpřístupněna prostřednictvím zařízení umožňujícího přenos dat mezi
přípojným místem uživatele a distribučním bodem poskytovatele specifikovaném v protokolu
o předání služby, který je součástí této smlouvy.
Zařízení je majetkem poskytovatele a bude přenecháno do užívání uživateli a bude sloužit
výhradně uživateli po dobu poskytování služby.
II. Cena předmětu plnění a způsob úhrady
Cena služby:

Kč/měsíc

Typ služby:
K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
Cena za poskytovanou službu je účtována měsíčně.
Faktury jsou zasílány vždy začátkem kalendářního měsíce se splatností 14 dnů. Cenu za
poskytovanou službu má uživatel povinnost řádně a včas hradit dle faktury na bankovní
účet poskytovatele č. 2700960407/2010

Cenu za služby začne provozovatel uživateli účtovat ode dne zahájení poskytování služby.
III. Rozsah služby a trvání smlouvy
Je založena na trvalém připojení do sítě Internet bez časového omezení a s možností
stahování neomezeného objemu přenesených dat.
a) Datum zahájení poskytování služby:
b) Doba, na kterou je smlouva o poskytování služby uzavřena:
c) Výpovědní lhůta:

2021
/ neurčito
30 dní ode dne doručení
výpovědi poskytovateli

V případě přerušení služby nebo zhoršení její kvality lze poskytovatele služby kontaktovat
telefonicky na čísle: 737 875 337 (provozní doba: po – ne: 8:00 – 14:00) nebo elektronicky na
e-mailové adrese: standa.nogol@seznam.cz a domluvit se na způsobu řešení.
Výpověď smlouvy může uživatel poskytovateli doručit dopisem na adresu sídla: Soběšovice 102,
73922 nebo elektronicky na adresu: standa.nogol@seznam.cz
Po ukončení smlouvy je uživatel povinen provozovateli vrátit zařízení specifikované v odst. I
nebo umožnit jeho demontáž.
IV. Závěrečná ustanovení
Smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných poskytovatelem i
uživatelem.
Smlouva se řídí právními předpisy ČR.
Spory vzniklé při poskytování služby řeší poskytovatel primárně dohodou. Není-li to možné,
postupuje se při řešení sporů podle příslušných ustanovení právních předpisu ČR.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou rovněž všeobecné podmínky.
V
Uživatel:
Poskytovatel:

dne

2021

Předávací protokol - Technická specifikace připojení
(Koncová zařízení ke Službě jsou ze strany poskytovatele nabízena formou jejich prodeje a/nebo
pronájmu )
Poskytovatel a uživatel prohlašují, že ve smyslu článku I. smlouvy bylo zprovozněno zařízení
určené pro poskytování služby a toto funguje bez závad.
Adresa přípojného místa:
Název tarifu-služby:
Soupis zařízení:
Vlastníkem zařízení je:
Konfigurace uživatele:
Uživatel souhlasí s provedenou instalací zařízení, zejména s umístěním a kotvením přijímací
antény do stávajících konstrukcí.
V
Uživatel:
Poskytovatel:

dne

2021

