SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
Níže uvedený Poskytovatel a Účastník (dále jen „Smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu o poskytování služeb
elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
v platném znění
Číslo smlouvy:

FN

Smluvní strany:
Účastník:

nepodnikající osoba

fyzická osoba podnikající

právnická osoba

jméno a příjmení/název:
trvalé bydliště/sídlo:

ulice:
město:

kontaktní adresa
(pokud je odlišná)

ulice:

adresa přípojného
místa (pokud je odlišná
od trvalého
bydliště/sídla)
IČO:

ulice:

PSČ:

město:

PSČ:

město:

PSČ:

DIČ:

datum narození (u FO):

zápis v OR:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení
elektronická korespondence (ANO/NE)

elektronické vyúčtování (ANO/NE)

Poskytovatel:
jméno a příjmení:

Ing. Antonín Hrubý

sídlo:

ulice: Boršovská 2222/50
město: Kyjov

IČO:

PSČ: 697 01

878 76 469

DIČ:

CZ7707034258

Kontakty poskytovatele:
servis (hlášení závad):

tel.:

e-mail:

vyúčtování, reklamace:

tel.:

e-mail:

Služby:

připojení k internetu v pevném místě

tarif:
cena:

Kč bez DPH

Kč včetně DPH

technologie:
zařízení:
Parametry poskytované služby (rychlost připojení při stahování a nahrávání) jsou uvedeny v přehledu tarifů Poskytovatele.
Objem přenesených dat není omezen. Popis vlivu odchylek od běžně odstupné a/nebo minimální rychlosti připojení na
práva Účastníka je uveden v OP, včetně popisu způsobu uplatnění reklamace Služby.
trvání smlouvy:

1 rok

zahájení plnění služeb:

do 5 dní

2 roky

na dobu neurčitou

jiná:

ode dne:

Servis:
reakční doba:
Další ujednání:

8 hodin

24 hodin

2 pracovní dny

jiná:

1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.

Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Účastníkovi služby elektronických komunikací
specifikované výše v této Smlouvě (dále jen „Služby“) a závazek Účastníka platit Poskytovateli sjednanou
cenu, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy.

1.2.

Služby budou poskytovány v přípojném místě uvedeném ve Smlouvě.

1.3.

K zahájení poskytování Služeb dojde ode dne uvedeného ve Smlouvě. Účastník podpisem Smlouvy
potvrzuje, že požaduje zahájení poskytování Služeb ode dne uvedeného ve Smlouvě.

2.

CENA

2.1.

Sjednaná cena je hrazena měsíčně, a to vždy na období kalendářního měsíce (fakturační období).

2.2.

Cena bude hrazena na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem a doručené
Účastníkovi na začátku každého fakturačního období. Pokud budou Služby poskytovány pouze po část
fakturačního období, bude cena poměrně snížena.

2.3.

Splatnost faktury činí 14 dní od doručení Účastníkovi.

2.4.

V případě souhlasu Účastníka s elektronickou fakturací bude Poskytovatel zasílat faktury s vyúčtováním
Služeb na e-mail Účastníka uvedený ve Smlouvě.

3.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

3.1.

Smlouva je uzavřena dnem podpisu obou Smluvních stran. Doba trvání je uvedena ve Smlouvě.

3.2.

V případě Smlouvy na dobu určitou nepřesáhne doba trvání 24 měsíců. V případě uzavření Smlouvy na dobu
určitou přesahující 12 měsíců se tak činí na výslovnou žádost Účastníka.

3.3.

Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou, bude Poskytovatel informovat Účastníka, který je
spotřebitelem, nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti Smlouvy o blížícím se
ukončení smlouvy a o možnostech jejího prodloužení, a to způsobem, který si Účastník zvolil pro zasílání
vyúčtování. Pokud Účastník (spotřebitel) neudělí svůj výslovný souhlas s prodloužením Smlouvy na dobu
určitou, přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou.

3.4.

Účastník má právo ukončit Smlouvu výpovědí i bez uvedení důvodu. Výpověď této Smlouvy musí být
písemná. Pokud strany sjednaly možnost elektronické komunikace, může být výpověď zaslána
z kontaktního e-mailu Účastníka. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet dnem následujícím po
doručení výpovědi.

4.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací
Poskytovatele (dále jen „OP“). OP v platném znění jsou umístěny na internetových stránkách Poskytovatele
(https://www.kyjovskyinternet.cz) a jsou k nahlédnutí též v provozovně Poskytovatele. OP byly v písemném
vyhotovení předány Účastníkovi při uzavření této Smlouvy. Nedílnou součásti Smlouvy je dále přehled tarifů
Poskytovatele.

4.2.

Účastník podpisem Smlouvy potvrzuje, že si OP před podpisem Smlouvy přečetl, v plném rozsahu jim
porozuměl a bez výhrad s nimi souhlasí. V případě rozporu má Smlouva přednost před OP.

4.3.

Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje v plném rozsahu
všechny předchozí smlouvy či dohody týkající se předmětu Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem
a Účastníkem v písemné či ústní podobě.

4.4.

S výjimkou jednostranné změny OP ze strany Poskytovatele postupem dle OP je možné Smlouvu měnit
pouze na základě dohody obou Smluvních stran formou písemných dodatků ke Smlouvě.

V ................................... dne .......................................
Poskytovatel:

Účastník:

jméno:

……………………………………

jméno: ……………………………………

podpis:

……………………………………

podpis: ……………………………………

2

