Smlouva o poskytování připojení k síti Internet
SMLOUVA číslo:
Čl. 1 Smluvní strany
Poskytovatel připojení:
Jan Saulich
IČ: 71406671
Pen.účet.:
Raiffeisenbank
Jezeřanská 1105
DIČ: CZ7107270797
číslo účtu:
2736111001/5500
28002 , Kolín 5
var. symbol:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontaktní osoba:
Jan Saulich

telefon : +420 608 300 446
email : saulich@comunited.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uživatel připojení:
Jméno:
Adresa:

Datum připojení :
IČ :
tel :

DIČ :

e-mail :

Rodné Číslo :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čl. 2 Předmět smlouvy
-Předmětem smlouvy je připojení k síti Internet (dále též „služba“), která je poskytována na základě osvědčení ČTÚ
č.1974 / Č.j.18087/2007-631 podle § 79 zákona č.127/2005 Sb. a §104 zákona č.127/2005 Sb. Cena připojení
k Internetu činí ........ ,- Kč včetně DPH za jeden kalendářní měsíc. Cena zahrnuje kompletní přístup k síti Internet
bez omezení objemu přenášených dat. Uživatel má možnost využít rychlost připojení Internet .........kbps
Čl. 3 Platební podmínky
-Uživatel se zavazuje zaplatit poplatky za dodanou službu.
-Platební období je měsíční. Úhradu poskytnuté služby provede uživatel na základě zaslaného daňového dokladu
nebo platebního kalendáře se splatností 14 dní od data zdanitelného plnění. Úhradu je možno provést bankovním
převodem na účet Raiffeisenbabk 2736111001/5500, variabilní symbol je číslo smlouvy.
- V případě prodlení uživatele s úhradou faktury se uživatel připojení zavazuje zaplatit poskytovateli úrok z prodlení
ve výši 0,1% denně z dlužné částky, a to i po odpojení od sítě internet dle následujícího odstavce.
- V případě, že uživatel připojení k síti Internet neuhradí platbu za využíváníslužby do 30 dnů po lhůtě splatnosti,
dojde po upozornění poskytovatele k odpojení uživatele od sítě Internet. Za opětovné připojení k této síti bude
účtován poplatek 1000,-Kč + příslušná sazba DPH.
Čl. 4 Odpojení z počítačové sítě
-V případě porušení ustanovení této smlouvy může poskytovatel uživatele po předchozím upozornění od počítačové
sítě Internet odpojit, a to do doby, než bude obnoven stav, odpovídající této smlouvě.
-V případě odpojení nenáleží uživateli žádné odškodnění. Odpojení uživatele z počítačové sítě Internet nemá vliv na
účinnost této smlouvy.
- V případě ukončení této smlouvy výpovědí ze strany uživatele je poskytování služby ukončeno posledním dnem
výpovědní lhůty, v době od 12:00 do 24:00 daného dne.
Čl. 5 Ostatní ujednání
-Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a uzavírá se na
dobu neurčirou s minimální dobou užívání měsíců.

-Výpovědní lhůta je 30 dní a počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
Výpověď je nutné podat písemnou formou na adresu druhé strany.
-koncové zařízení pro příjem internetu které je uvedeno v seznamu zařízení je majetkem poskytovale služby
(seznam zařízení: )
-Poskytovatel se zavazuje dodávat služby po dobu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku
poskytovaných služeb se poskytovatel zavazuje uživateli chybu co nejrychleji opravit a poskytované služby obnovit
(pokud bude výpadek způsoben závadou na Internet technologii poskytovatele). Mezi výpadky nejsou počítány
plánované odstávky technologie z důvodu údržby, o nichž je uživatel předem informován.
-Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků. Obě strany se zavazují
neprodleně se vzájemně informovat o veškerých skutečnostech souvisejících s touto smlouvou, a to písemně.
- Uživatel v souladu s zákonem č. 101/2000 Sb. uděluje poskytovateli připojení oprávnění shromažďovat,
zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené ve smlouvě pro účely informačních a účtovacích systémů
poskytovatele a pro komunikaci s uživatelem o všech službách poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy poskytovatelem po dobu trvání smlouvy, a po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou pro
daňové a účetní potřeby poskytovatele. Uživatel souhlasí, aby poskytovatel zpracovával pro účely svých účtovacích
a daňových potřeb osobní data uživatele, uvedená v § 84 odst. 3 písm. c) zákona č. 151/2000Sb., o
telekomunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jako údaje o účastnících telekomunikačního spojení, a to po
celou dobu trvání této smlouvy a po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou pro daňové a účetní
potřeby poskytovatele. Uživatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu jen
s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.
-Podpisem této smlouvy se obě strany zavazují, že ve smluvním vztahu budou dodržovat veškerá ustanovení této
smlouvy.
-Uživatel dále prohlašuje, že:
uzavření této smlouvy a přijetí jejích podmínek je projevem jeho svobodné vůle
zodpovídá za obsah jím zveřejňovaných prezentací v síti Internet a dodržování licenčních ujednání pro
programové vybavení, které bude na síti Internet zveřejňovat nebo prostřednictvím této sítě poskytovat
ostatním uživatelům
-Všechna další ujednání, která nejsou upravena touto smlouvou, se řídí příslušnými právními předpisy České
republiky.
-Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech a každá smluvní strana obdrží jeden z nich.
Podpisy smluvních stran:
Poskytovatel:

Jan Saulich

Uživatel:

Dne:

Dne:

Podpis:

Podpis:

