Evidenční číslo smlouvy:

Smlouva o poskytování připojení do sítě Internet
1.

Předmět smlouvy

1.
2.

Předmětem této smlouvy je služba připojení k síti Internet (dále jen Služba), která je poskytována na základě generálních licencí ČTÚ č. GL 28 /
S / 2000 a GL 12 / R / 2000 a registrace u ČTÚ. Služba je poskytovaná za úplatu.

Smluvní strany

1.

Poskytovatelem (provozovatelem) služby je OSVČ, Petr Švestka, se sídlem Brno, Čápkova 41, IČ 68653778, DIČ CZ7509073858, podnikající na
základě registrace u Českého telekomunikačního úřadu, číslo osvědčení 783.
2.
Uživatelem služby je
Jméno a příjmení / název firmy
IČ
a DIČ
Adresa TRVALÉHO bydliště / sídlo firmy/

datum narození u fyz. osoby:

Mobilní telefon, příp. pevná linka

3.

Email pro komunikaci

Povinnosti a práva smluvních stran
Práva a povinnosti obou stran jsou shrnuta v Obecných podmínkách provozu datové sítě (dále jen Podmínky) a Podmínkách poskytování Internetové
konektivity v síti (dále jen Podmínky), kteréžto dokumenty jsou nedílnou součástí této smlouvy, a jejichž znění je na druhé straně této smlouvy.

4.

Cena a úhrada za službu, vyúčtování služby

1.

Při změně cen na základě změny DPH, jiných zákonných sazeb, nebo snížení cen ze strany Poskytovatele, není třeba souhlasu Uživatele. Uživatel
je povinen veškerá vyúčtování plně a včas uhradit.

2.

Cena je účtována [měsíčně] / [jinak:
výzvy k platbě.

3.

Uživatel zvolil tarif: [
placené období začíná [
Výše uvedená cena je platná [po dobu

4.
5.
5.

_], a je splatná na základě [zpětně] / [předem] vystaveného účetního dokladu, nebo

] v ceně [

] Kč vč. DPH, za měsíc,

_]. První období (část měsíce) bude účtována [v plné výši] / [poměrem k počtu dnů v měsíci].
měsíců, následně dle parametrů a ceníku] / [od počátku smlouvy do změny tarifu].

Minimální měsíční plnění [NE] / [ANO]: bez ohledu na zvolený tarif, je [
] Kč vč. DPH po dobu [
] měsíců od počátku smlouvy.
V případě, že Uživatel neuhradí fakturu (výzvu k platbě), do 7 dnů po uvedené splatnosti, je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služby
do doby, než bude částka uvedená na vyúčtování uhrazena v plné výši.

Společná a závěrečná ustanovení

1.

Smluvní
vztahy
mezi
Uživatelem
a
Poskytovatelem
se
řídí
příslušnými
právními
předpisy
České
republiky.
Smlouva se uzavírá na dobu [určitou:
měsíců] [neurčitou], a nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. V případě uzavření smlouvy
na dobu určitou, pokud nedojde k výpovědi, se po vypršení doby platnosti smlouvy smlouva mění na smlouvu na dobu neurčitou.
2.
Smlouva může být ukončena, kromě dohody smluvních stran, takto:
1.
Výpovědí, danou Poskytovatelem nebo Uživatelem. Výpovědní lhůta činí [
],
a počíná běžet [prvním dnem nejbližšího následujícího měsíce po dni] / [prvním dnem následujícím po dnu]
v němž byla doručena výpověď druhé straně, pokud není v Podmínkách uvedeno jinak. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně
nebo emailem.
2.
Odstoupením pro podstatné porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy učiní oprávněná strana ve stejné formě, v jaké se podává
výpověď. Výpovědní lhůta se nesjednává, poskytování Služby je ukončeno s okamžitou platností.
3.
Úmrtím Uživatele, nebo vážným poškozením zdraví Uživatele, které mu znemožňuje řádné užívání služby.
3.
Při ukončení smlouvy výpovědí ze strany Uživatele je poskytování Služby ukončeno posledním dnem výpovědní lhůty, v době od 12:00 do 24:00
daného dne.
4.
Práva a povinnosti Poskytovatele, vyplývající ze smlouvy, je Poskytovatel oprávněn převést na třetí osobu, s čímž Uživatel uzavřením smlouvy
vyjadřuje souhlas.
5.
Uživatel v souladu se zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uděluje Poskytovateli 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. Změnu kontaktních údajů (trvalé bydliště/sídlo, kontaktní telefon, email) jsou strany povinny si vzájemně nahlásit bez zbytečného
odkladu.
6.
Poskytovatel se zavazuje nepředat osobní údaje Uživatele, získané na základě čl. 5, odst. 6 této smlouvy, třetí straně v průběhu smluvního
vztahu, ani po ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem, s výjimkami, uvedenými dále v této smlouvě nebo v dalších, zde
zmiňovaných, dokumentech.
7.
Uživatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.
V případě 2 a více faktur po splatnosti je Poskytovatel oprávněn postoupit pohledávku k vymáhání třetí straně, včetně postoupení osobních údajů
uživatele.
8.
Podmínky jsou k dispozici 24 hodin denně v elektronické podobě na adrese www.BrNet.cz, a v pracovní době pak v provozovně Poskytovatele.
9.
S výjimkou, kdy tato smlouva požaduje písemnou formu, lze veškerou komunikaci mezi Poskytovatelem a Uživatelem uskutečňovat ve formě
elektronických zpráv doručovaných na elektronickou adresu, uvedenou druhou stranou.
10. Platba za služby bude uskutečňována:
[]

11.

převodem na účet dle informací na vyúčtování
(faktuře)

[]

inkasem z účtu Uživatele:

limit inkasa:
/

V případě platby inkasem je Uživatel povinen nahlásit Poskytovateli změnu svého bankovního účtu s dostatečným předstihem. Na zamítnutý
inkasní příkaz je uživatel informován emailem nebo SMS zprávou, a následně je povinen provést platbu ručně, dle platebních informací
uvedených na vyúčtování. Doba splatnosti vyúčtování tímto není dotčena.
Doklad s vyúčtováním za služby zasílat - na email:
[]

12.

Parametry přípojky:

IP adresa:

Výrobní číslo zařízení/MAC:
Jiné údaje:

Adresa montáže:

……………………………………………………
Podpis (razítko) uživatele služby

………………………………………………….
Podpis a razítko provozovatele

V Brně dne
verze dokumentu: 2017.02
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